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I. A KUTATÁSI FELADAT ÖSSZEFOGLALÁSA, A KUTATÁS CÉLKITŰZÉSEI 

 

A bemutatott értekezés négy fő egységre tagolható, amelynek első két részét, jelentőségének 
megfelelően a német társasági jog kapta. 

 Az értekezés bemutatja a német és az osztrák társasági jog rendszerét és a társasági 
típusok alapvető ismérveit, eközben nagy hangsúlyt fektet az elhatárolási kérdésekre, amelyek 
hozzájárulnak a rendszer megértéséhez. Egy olyan doktrína alapelveit sajátíthatjuk el, amely 
szemléletének elmélyült megismerése a társasági jog más aspektusból való megközelítését 
eredményezi. A disszertáció a német – osztrák társasági jogi elméletekre és jogi szabályozásra 
kiterjedően fogalmazza meg az alapkérdéseit, a bonyolult teoretikus alapokra épülő társasági 
jog német rendszeréről átfogó – áttekintő képet ad. A doktrínában megjelenő összefüggésekre 
hívja fel a figyelmet, amelyekben a polgári jogi társaságot nemcsak a társasági jog szerves 
részének, hanem alapvető intézményének is tartják.  

 I. Az első részt az általános tanok kialakításának és bemutatásának szenteltük. A 
társasági jog elsősorban gyakorlati jog, ezzel egyidejűleg azonban egy magas színvonalon 
kimunkált dogmatikát igényel.  

 II. Az egyes német személyegyesítő társaságok képezik a második részt, mely a 
polgári jogi társasággal, a személyegyesítő társaságok alaptípusával kezdődik. A polgári jogi 
társaság (GbR vagy BGB-G), amely szakszerű bemutatásához különösen differenciált 
társasági jogi ismeretekre van szükség, a többi személyegyesítő társasági forma vizsgálata 
előtt ebben a részben kerül analizálásra. A két ország társasági jogának teljes keresztmetszetét 
a polgári jogi társaságra fókuszálva jelenítjük meg. 

Az egyes személyegyesítő társasági jogi formákat külön-külön, azonban egymásra épülve 
jelenítjük meg. Ezek: a közkereseti társaság (offene Handelsgesellschaft, OHG), a betéti 
társaság (Kommanditgesellschaft, KG) és a csendestársaság (stille Gesellschaft, StG).  

Ehhez a részhez tartoznak a „speciális” személyegyesítő társaságok is: partnerség/partneri 
társaság (Partnerschaft/Partnerschaftsgesellschaft), a hajózási vállalat (Reederei), európai 
gazdasági érdekegyesülés (Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung, EWIV), a 
Kapitalgesellschaft & Co., különösen a kft. és társa bt. (GmbH & Co. KG). 

 III. A harmadik nagy egységben az értekezés az osztrák társasági jogot az első két 
rész struktúrájára épülve mutatja be, kiemelve az osztrák és német jog hasonlóságait, 
különbségeit és speciális viszonyait. 

A tanulmány a társasági formák bemutatása folytán megismerteti a német és az osztrák 
társasági jog jogrendszerbeli elhelyezkedését – a nemzeti sajátosságok megvilágításával és a 
személyegyesítő társaságok fontosságának hangsúlyozásával. A személyegyesítő formák 
általános jellemzésére és a jogrendszerben elfoglalt helyének bemutatására törekszik, 
figyelmet szentel azoknak a személyegyesítő társaságok speciális formáinak bemutatására is, 
amelyek a magyar jogban nem fordulnak elő. A leíró bemutatáson túl az értekezés egy sajátos 
szemléletű megközelítést bontakoztat ki: felhívja a figyelmet arra, hogy a társasági jog nem 
redukálható a gazdasági társaságok jogára.  

 IV. A negyedik részben a magyar társasági jog egyes problematikus kérdéseit vetjük 
fel és – visszanyúlva az első három részben kifejtett megoldásokra – válaszlehetőségeket 
adunk. A napjainkban folyó újrakodifikálással kapcsolatban újabb aktuális kérdéseket teszünk 
fel. A konszernjoggal és az adójogi vonatkozásokkal nem foglalkozunk, mert ez szétfeszítené 
a disszertáció kereteit. 
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1. A társasági jog történeti dimenziója. A német társasági jognak nincs átfogó jogtörténete. Ez 
részint a problémás fogalom-kialakításon, részint a társasági jogi irodalom „történelmen-
kívüli” jellegén alapulhat. A mai értelemben vett társasági jog tudománya lényegében a XIX. 
században jött létre, mindenekelőtt a XX. században differenciálódott és nyerte el mostani 
jelentőségét.  

 A társasági joggyakorlat a jogi élet modern jelenségeiből és követelményeiből él, ami 
azzal fenyeget, – nem utolsó sorban az adójog befolyása miatt – hogy folyamatosan 
csekélyebb lesz a szerepe. Ez nemcsak a társasági jogra, mint egészre, hanem az egyes 
társaságokra is érvényes. A jogi forma változtatását és a szerkezeti átalakításokat, amelyek 
évtizedekkel ezelőtt még kivételes jelenségeknek számítottak, mára egyre inkább 
természetesnek tekintjük. A rugalmasságot és a változtatásokat csakis a történeti dimenziók 
figyelembe vétele mellett engedheti meg a jogalkotás és a jogalkalmazás. Ez különösen a 
társasági jog intézményesített alapjainak megteremtésénél nyilvánul meg.  

 A jogrend: rendszer és folyamat. „Aki nem ismeri a múltat, nem érti meg a jelent és a 
jövőt sem képes meglátni.” [„Wer nicht um das Woher weiß, wird das Heute und das Wohin 
nicht begreifen können.“ (Karsten Schmidt)] A társasági jog törvényi normaszerkezetében 
lévő ellentmondások magyarázatát – és nem ritkán azok feloldását is – a történeti szemlélet 
segítségével kaphatjuk meg. Fontoljuk meg Karsten Schmidt szavait, miszerint a történeti 
visszatekintésnek nem patinát és történelmi méltóságot kell kölcsönöznie a társasági jogi 
tanulmányainknak, hanem a megismerést és a haladást kell szolgálnia. 

 A társasági jog története: társadalomtörténet és normatörténet. A társasági jogi 
normaszerkezetet a társadalomtudományi irányzatok lényegesen formálták, mert a társasági 
jogi szervezetek nem utolsó sorban társadalmi és gazdasági valóságos jelenségek. 

 A társasági jog normatörténete összetett, ennek ismertetésére a történeti 
összefüggéseknél kerül sor. A normatörténet jelentőségét konkrét összefüggésekben lehet 
érthetővé tenni. Mindenekelőtt egy alapvető megállapítást kell tennünk: a normatörténet 
jelentősége nem szorítkozik a jogi normák történeti és teleologikus értelmezésének egyes 
kérdéseire, hanem az egész társasági jog alapjaira kiterjed. Ennek oka a következő: vannak 
jogi formák, amelyek szabályozása 1861 óta (Általános Német Kereskedelmi Törvénykönyv, 
ADHGB) megközelítőleg változatlan maradt, de arculatuk megváltozott (kkt., bt. és csendes 
társaság). Ezzel ellentétben vannak olyan jogi formák, amelyek éppolyan idősek vagy alig 
fiatalabbak, azonban ismételt jogalkotói reformoknak vetették alá (rt., szövetkezet). Az első 
csoport esetén a törvény alkalmazását a megváltozott valós viszonyokhoz kell igazítani, a 
második csoportnál a törvényhozó a társasági jog fennálló helyzetére lényeges befolyást 
gyakorol. Más formákat mesterségesen teremtettek meg (kft.) vagy csak a BGB által 
birodalmilag egységesen szabályoztak (egyesületek, polgári jogi társaság). 

 A társasági jog „európaivá tétele” sem járul hozzá a tartalmi egységhez, mert a 
szupranacionális harmonizálás nem az egész, hanem az egyes problémák vonatkozásában kap 
jelentőséget. A társasági jog nemcsak normatív szempontból bizonyult széttagoltnak, hanem a 
törvényi jog az egyes jogi formáknál is teljesen eltérő fejlődési stádiumban található. 
Nemcsak a külsőségek hiányoznak egy egységes társasági jogi kodifikációhoz, hanem az 
összehasonlító szemlélődés is újra meg újra súrlódásokhoz vezet. Történeti, összehasonlító 
szemléletével a német jogterületen született munkák is hozzájárulnak a társasági jogi általános 
tanok kidolgozásához. 

 

 2. A társasági jog dinamikusan fejlődik, azonban az egyes intézményeinek változása 
meglehetősen különböző. A szabályozás a történelem folyamán széttagolttá vált, és hiányzik a 
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jogterület egészét átfogó, világosan körvonalazott szabályozás-tervezet. A társaságok joga az 
utóbbi évtizedekben csak nagyon visszafogottan fejlődött. 

 A német társasági jog nem kodifikált. A vonatkozó törvényi jog az egyes jogi 
formákra orientál és ezeknél a különböző jogi formáknál eltérő stádiumokban áll. A tudomány 
feladata az, hogy az egyes jogi formák jogát a gyakran hiányos szabályokból és a társasági jog 
általános tanaiból kimunkálja. Ehhez általános tudományos tételek kidolgozása szükséges, 
amely egy átfogó bemutatásban jobban megvalósítható, mint a kommentár-művekben. 

 A német társasági jog több törvényen és jogszabályon alapul, jogforrásait három 
alapegységre oszthatjuk: a Német Polgári Törvénykönyv (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB), 
amely az egyesületek alapformájára (Verein) és a polgári jogi társaságra (Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts, GbR, BGB-G) vonatkozó szabályozást tartalmazza. A kereskedelmi jogi 
személyegyesítő társaságokat érintő rendelkezések a Kereskedelmi Törvénykönyvben 
(Handelsgesetzbuch) találhatók, így a közkereseti társaság (OHG), a betéti társaság (KG). A 
HBG szabályozza még a csendes társaságot (stille Gesellschaft), és a hajózási társaságot 
(Reederei). Ezen túlmenően vannak olyan törvények, amelyeket speciálisan meghatározott 
társasági formákra alkottak, és azok a törvények, amelyek a gazdaság meghatározott ágára 
vonatkoznak. 

Így például a korlátolt felelősségű társaságra vonatkozó törvényben (Gesetz betreffend die 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung, GmbHG) a korlátolt felelősségű társaságot 
(Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH) szabályozzák. 

A részvénytársaság (Aktiengesellschaft, AG) és a betéti részvénytársaság 
(Kommanditgesellschaft auf Aktien, KGaA) jogát a Részvénytörvényben (Aktiengesetz, AktG) 
találjuk. A kereskedelmi és gazdasági szövetkezetekre vonatkozó törvény (Gesetz betreffend 
die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, GenG) a bejegyzett szövetkezetek, a 
szabadfoglalkozásúak partneri társaságáról szóló törvény (Gesetz über 
Partnerschaftsgesellschaften Angehöriger freier Berufe von 1994, PartGG) a partneri társaság 
szabályait foglalja magában. Az Európai Közösség Tanácsának rendelete alapján az európai 
gazdasági érdekegyesülés (EWIV) szabályait határozták meg. 

 

3. Az általános társasági jog és a különös törvényi jog. A társasági jog összetett jogterület. 
Formagazdagsága és gyakorlati jelentősége gondoskodott arról, hogy folyamatosan tovább 
differenciálódhasson és ezáltal egyre több specializált joganyag jöhessen létre. A társasági jog 
rendszerére ez nem hatott pozitívan, hiszen a különböző törvények összehangolatlan 
egymásmellettisége ezt az anyagot áttekinthetetlenné, nem ritkán tartalmában is pontatlanná 
tette. Egy olyan jogterülettel állunk szemben, amelynek problémáit, néhol túl részletesen, 
máshol töredékesen szabályozták, és amelynek törvényi állapotát a mindennapi jogpolitikai 
szükségleteknek megfelelően reformálták meg vagy hagyták változatlanul.  

 A pozitív társasági jog olyan többletelemeket hordoz, amelyek az általános elvek 
segítségével kiküszöbölhetők lennének. A BGB általános része, amelyből ilyen általános 
tanokat elvárhatnánk, több pontban nem felel meg a kooperációs és szövetkezési jog 
(Kooperations- und Verbandsrecht) különös követelményeinek. Így a társasági jogi 
tudományt fel kell hívni, hogy részint a hiányos és pontatlan normákból csakúgy, mint a 
társasági jog gyakorlatából és tanításaiból általános elveket fejlesszen ki. Itt kerül előtérbe – a 
pozitív társasági jog magyarázatán túl – a jogirodalom felelőssége és esélye. A magyar 
jogalkotóknak és jogalkalmazóknak is magukévá kellene tenni ezt a kihívást, amelyre kiváló 
alkalmat teremt az újrakodifikálás. 
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 Célként jelöljük meg a törvényeken, bírósági döntéseken keresztül létrejövő anyagból 
való általános elvek kialakítását. Jelen esetben nem arról van szó, hogy a jogi formákról való 
gondolkodást a különbségek puszta elsimításával kellene áthidalni, hanem olyan általános 
érvényű tanokat kell alkotni, amelyek az egyes jogi formák differenciált és pontos 
alkalmazását hordozzák. Ez által kell a társasági jog stabilitását előmozdítani és a társasági 
jogi eszközök szakszerű alkalmazását megkönnyíteni. Így ismét vissza lehet nyúlni a már 
elismert elvekhez, mint például a közös célokról, vagyonközösségekről, jogi személyekről 
szóló tanítás, a hibás társaságok, a tagsági tájékoztatási és közreműködési jogok és az „actio 
pro socio” elv stb. Ezeket az elveket kritikai éllel tovább kell fejleszteni, de nem szükséges 
újakat teremteni. Nagy szerepet kapnak ebben a jogalkotók, a jogalkalmazók és a 
jogirodalom. Vannak még fel nem derített területek. Némely összefüggésben új utakat kell 
keresni, amelynek folyamán a jogi normák gyakorlati és jogpolitikai ismérvei mellett a 
fejlődéstörténeti megfigyeléseknek is szerepet kell kapniuk. 

 

4. A társasági jog (Gesellschaftsrecht) a vállalkozási jog (Unternehmensrecht) lényegi részét 
képezi, így a magánjog rendszerének része is, amelyet egyéni gazdasági, szociálpolitikai és a 
gazdaság egészére vonatkozó szempontok is meghatároznak. 

 A német társasági jog a magánjog része. A társasági jog a magánközösségek – 
személyegyesülések (Personenvereinigungen) – joga. A társaságok jogügyleti 
megállapodással – társasági szerződés (Gesellschaftsvertrag) által – egy meghatározott közös 
cél elérése érdekében jönnek létre. Ezen társaságok szerkezetének uralkodó jellegzetessége a 
közös célkövetés. Ez a szerződés kettős jogi természetű: egyidőben kötelmi jogi és szervezeti 
jellegű. 

 A társasági jogi formák szabályozása. A társasági jog rendszere hagyományosan a 
pozitív jogi formák felé orientálódik, amelyek részint rendkívül heterogének, részint ezzel 
szemben hasonlók és csupán árnyalatnyi különbségeket mutatnak. Ezek a jogi formák egészen 
különböző szempontok alapján rendszerezhetők. Ez nem egyszerűen egy öncélú rendszerezés 
kedvéért történik, hanem tekintetbe veszi az elvi azonosságokat és különbségeket. Ezért a 
csoportokat úgy kell képezni, hogy a jogelvek szerinti különbségek és a tipikus 
jogkövetkezmények kirajzolódjanak. A szabályozási kritériumok részletei vitatottak, azonban 
a rendszert a különbségtétel gyakorlati hasznosságának kell meghatároznia. 

 Jogi formák és típusok a társasági jogban. A társasági jogi formák ideáltipikus 
ismertetőjegyei és a jogi élet valóságos jelenségei nem teljesen fedik egymást. A társaságok 
és a szövetségek jogi formája tényállásszerűen definiált és törvény által meghatározott. A 
társaságok és a szövetségek típusai a jogi élet tapasztalataiból alakultak ki. A törvényi 
tényállások is gyakorlati típusból nőnek ki, ám ezek a tényállások ideális esetekben az 
absztrakció magas fokát mutatják, és szubszumálás alapján jöttek létre (például a kkt., bt., és a 
betéti részvénytársaság fogalma a HGB 105. és 161. §- ában). Mindkét helyen a tipológiai 
háttér a törvényi tényállásoknál fogva visszaköszön. Fogalmi éllel megállapítható, hogy egy 
konkrét esetben jogképes vagy nem jogképes egyesületről van-e szó, mert a jogképes 
egyesületeket be kell jegyezni az egyesületek jegyzékébe (Vereinsregister), vagy egy 
közigazgatási hatóság által engedélyeztetni kell. Ezzel szemben azt, hogy nem jogképes 
egyesületről vagy polgári jogi társaságról van-e szó, csak tipológiai szerkezet-
összehasonlításból állapítható meg. Alapvetően tényállások és típusok különböztethetők meg 
a társasági jogban. A jogélet azt mutatja, hogy egy jogi formán belül típusvariációk és 
atipikus konfigurációk, alakzatok vannak. 

 Jellemző a jogi formák vizsgálódására, hogy mögöttük a valóságban komplexebb 
társadalmi szerveződések állnak. A társasági jog itt sem hunyhat szemet a formabontó 
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jogviszonyok jogi jelentősége felett. Például a Kapitalgesellschaft & Co., a közvetett 
vállalkozási részvétel, konszern vagy a holding. 

 A társasági jogban a társaságokat gyakran szűkebb és tágabb értelemben vizsgálják. 
Tágabb értelemben véve társaságként jelölnek meg minden magánjogi cél-egyesülést 
(Zweckvereinigungen), szűkebb értelemben ezzel szemben csak azokat, amelyek a személyes 
kötődés alapján felállíthatók és a tagok személyétől függnek. Ennél fogva szűkebb értelemben 
vett társaságokhoz a személyegyesítő társaságok tartoznak (polgári jogi társaság, közkereseti 
társaság, betéti társaság és csendes társaság). Minden más – mindenekelőtt az egyesület – csak 
tágabb értelemben tekinthető társaságnak. Ez a megkülönböztetés annyiban indokolt, hogy a 
személyegyesítő társaságok jellegüket és szerkezetüket tekintve önálló csoportot képeznek a 
társasági jogban. A megkülönböztetés tartalmi szempontból viszont aggályokat vet fel. Ez 
messzemenően megfelel a már említett testületek és személyegyesítő társaságok közötti 
különbségnek, ugyanis azt állítja, hogy alapjában véve a társasági jogba nemcsak a szó szoros 
értelemben vett társaságok tartoznak, hanem az egyesülések, velük együtt a tőkeegyesítő 
társaságok és a szövetkezetek is. 

 Ebben az értelemben társasági formáknak tekinthető különösen: a polgári jogi társaság 
(GbR), a közkereseti társaság (OHG), a betéti társaság (KG), a partneri társaság 
(Partnerschaftsgesellschaft), a hajózási társaság (Reederei), a csendes társaság (StG), a 
bejegyzett egyesület (eV), a részvénytársaság (AG), a betéti részvénytársaság (KGaA), a 
korlátolt felelősségű társaság (GmbH), a bejegyzett szövetkezet (eG), a kölcsönös biztosító 
egylet (VVaG) és az európai gazdasági érdekegyesülés (EWIV). 

 

5. A német társasági jogi formák két olyan alapformára vezethetők vissza – a polgári jogi 
társaságra (BGB 705. és köv. §§), valamint az egyesületre (BGB 21. és köv. §§) – amelyek a 
nem jogképes egyesülés ill. a (jogképes) testület típusának megszületése előtt nyitottak utat. 

 A BGB- G-n alapuló társulások a személyegyesítő társaságok 
(Personengesellschaften). Az egyesülések, amelyek a bejegyzett egyesületre (eingetragener 
Verein) vezethetők vissza, a jogi személyek (juristische Personen) fejlődésének gyökerei. 

Az ilyen jellegű hozzárendelés és beosztás akkor nyújthat segítséget, ha a mindenkori jogi 
formára érvényes törvényi szabályozásban meglévő joghézagokat kell kitölteni.  

 A társaságokat ezen szempont alapján lehetséges és hasznos megkülönböztetni: 
elsősorban a személyegyesülések és testületek szerkezetét tekintve (ez a megkülönböztetési 
mód a polgári jogi társaság és a bejegyzett egyesület szabályozásával a BGB-ben már 
szerepel), másodsorban a vagyonközösségek és a jogi személyek vagyonrendszerének 
figyelembevételével. 

 A fenti megkülönböztetés alkalmazható a többi személyegyesülésre is: ezek tehát vagy 
testületek, mint az egyesület, vagy társaságok. Ez a distinkció lényeges, mert amennyiben a 
törvényi különszabályozásban hézagok jelentkeznek, megoldásként a BGB szabályozásához 
kell visszanyúlni; és a BGB egyesület- jogát vagy társasági jogát alkalmazni. 

 

6. Az osztrák és a német jog rendszerint különbséget tesz a személyegyesítő társaságok 
(Personengesellschaften) és a testületek (Körperschaften) között. A személyegyesítő 
társaságok jellemzője a társasági tagok személyétől való függés, míg a testületeknél az 
egyének feletti önállósodás (halál vagy kilépés esetén is fennmaradás, harmadik személy általi 
képviselet, többségi döntés a gyűlésben). A személyegyesítő társaságok, valamint a testületek 
ezen tulajdonságai csak tipikus módon jelennek meg és nem szükségképpeni fogalmi elemek. 
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 A személyegyesítő társaságokhoz tartoznak: a polgári jogi társaság (GbR vagy BGB-
G), a közkereseti társaság (offene Handelsgesellschaft, OHG), a betéti társaság 
(Kommanditgesellschaft, KG), a csendestársaság (stille Gesellschaft, StG), a hajózási vállalat 
(Reederei), partnerség/partneri társaság (Partnerschaft/Partnerschaftsgesellschaft), európai 
gazdasági érdekegyesülés (Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung, EWIV). 

 A testületek az egyesületek, a tőkeegyesítő társaságok és a szövetkezetek, nevezetesen: 
az egyesület (Verein des bürgerlichen Rechts), a részvénytársaság (die Aktiengesellschaft, 
AG), a betéti részvénytársaság (Kommanditgesellschaft auf Aktien, KGaA), a korlátolt 
felelősségű társaság (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH), a szövetkezet 
(Genossenschaft), a kölcsönös biztosító egylet (Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, 
VVaG) és az európai részvénytársaság (Europäische Aktiengesellschaft, SE). 

 A személyegyesítő társaság – testület megkülönböztetés a törvényi jogformák 
szabályozása szempontjából nagy jelentőségű. Történelmi aspektusból nézve a hatályos jog 
szerinti személyegyesítő társaságok a német jog szerint módosított societas- ként, a testületek 
ezzel szemben mint egyesületek keletkeztek. Ezek közül a tőkeegyesítő társaságok különös 
csoportja emelkedik ki: a részvénytársaságok (amelyek az ADHG- ben még személyegyesítő 
társaságokként szerepeltek), a betéti részvénytársaságok (KGaA) és a korlátolt felelősségű 
társaságok (GmbH). A törvénynek megfelelően mindkét csoportra különböző alapvető 
szabályok érvényesek. 

 A személyegyesítő társaságok és a testületek közötti megkülönböztetés a hatályos jog 
értelmezéséhez elengedhetetlen. A tények tisztázása érdekében mindenképpen meg kell 
említeni, hogy a megkülönböztetés csak a törvényben megnevezett ideális szervezeti formákat 
(Idealstruktur), és nem a ténylegesen előforduló reálformákat (Realstruktur) nevesíti. A 
társasági jogban érvényesülő típusszabadság (Gestaltungsfreiheit) tőkealapú személyi 
társaságokhoz és személy alapú tőketársaságok alapításához vezetett. A kft. esetében még azt 
is mondhatjuk, hogy ez a társaság – holott kisebb tőkeegyesítő társaságként dolgozták ki – az 
esetek többségében személyileg szerveződik, mindenekelőtt a családi vállalkozások esetében. 
A személyegyesítő társaságok és a testületek közötti ellentétet nem szabad áthidalhatatlan 
szakadékként értékelni. 

Mindkét alaptípus szigorú elhatárolása és megkülönböztetése ma már nem tartható teljesen, 
mivel a vegyes formák képzése [pl.: a kft. és társa bt. (GmbH & Co. KG)] a határokat 
összemossa. A beosztás így csupán a rendszerbeli elhelyezést segíti. Ebből az következik, 
hogy a „személyegyesítő társaság” (Personengesellschaft) és a „testület” (Körperschaft) egy 
ideáltipikus ellentétet (idealtypischer Gegensatz) jeleznek és nem két egymást kölcsönösen 
kizáró tényállást. 

 A személyegyesítő társaság és a testület további különbsége a következő: a testület 
egyszerre belső és külső társaság is, mivel a belső és a külső kapcsolatokban is alkalmas 
joghatások kiváltására. A személyegyesítő társaság ezzel szemben tiszta belső társaság is 
lehet, amely a társaságon kívülre nem fejt ki jogi hatásokat. 

A belső és külső kapcsolatok közötti különbségtétel alapvető fontosságú az egész társasági 
jogban. Belső kapcsolatok alatt a tagok egymáshoz való viszonyát értjük, a külső kapcsolatok 
pedig a társaság harmadik személyekkel illetve más társaságokkal való viszonyát jelenti. A 
jogképes szervezetek – külső társaságokként – szükségképpen egy egységként vesznek részt a 
jogéletben. 

A személyegyesítő társaságokat, ezen szempont alapján két fő csoportra, külső és belső 
társaságokra oszthatjuk, attól függően, hogy a társaság külső viszonyaiban jogi egységként lép 
fel (külső társaságok, Außengesellschaften), ellentétben azokkal a társaságokkal (belső 
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társaságok, Innengesellschaften), ahol harmadik személyekkel szemben nem a társaság lép fel 
és a társasági viszony csak a társasági tagok egymáshoz való viszonyában nyilvánul meg. 

 Ez a megkülönböztetés csak a jogi személyiség nélküli társaságok esetében játszik 
szerepet, mert a jogképes társulások (rechtsfähige Verbände) szükségszerűen egységként 
lépnek fel külső jogviszonyaikban és ezért külső társaságok. 

A jogi forma, mint a célok elérésének eszköze, minden megengedett célra rendelkezésre áll, 
vagy csak bizonyos célok megvalósítására választható. (Így a szövetkezet, a kölcsönös 
biztosító egylet, a hajózási társaság, a szabadfoglalkozásúak partneri társasága és az európai 
érdekvédelmi egyesülés). Ennyiben beszélhetünk általános és speciális jogi formákról. 

 

7. A személyegyesülések minden esetben pénzbeni teljesítéseket vagy anyagi 
hozzájárulásokat biztosítanak a társaságnak. Az eszmei célokat szolgáló egyesületek 
(Idealverein) és alkalmi társaságok (Gelegenheitsgesellschaft) esetén a közös célt csak 
meghatározott anyagi eszközök bevonásával lehet követni és elérni. Ezért minden 
társaságfajtánál létezik az ún. hozzájárulási kötelezettség (Beitragspflicht). A tagok anyagi 
hozzájárulásából jön létre a társaság vagyona. Ebből következően felmerül a kérdés, hogy 
kinek a tulajdona ez a vagyon. Az erre adandó gyakorlati jelentőségű válaszokat a társasági 
közös tulajdon (Gesamthand) és a jogi személy (juristische Person) fogalmak adják meg. 
Ezen felül is léteznek még egyéb formái is annak, hogy a társasági vagyon kit illet meg: lehet 
egyedül egy tag tulajdona, de akár mint egyszerű közös tulajdon (Bruchteilsgemeinschaft) 
valamennyi tag tulajdona is. 

 Különbséget tehetünk jogképes és jogképességgel nem rendelkező egyesülések között. 
A jogképes egyesülésekhez a hagyományosan elismert jogi személyeket (jogképes egyesület, 
kft., rt., bejegyzett szövetkezet, kölcsönös biztosító egylet), a jogképességgel nem 
rendelkezőkhöz ezzel szemben a személyegyesítő társaságokat és a jogképességgel nem 
rendelkező egyesületeket sorolhatjuk. Ez a látszólag oly világos szembeállítás azonban a 
jogképesség fogalmának egységes értelmezését feltételezi, és megkülönböztetési problémákat 
vet fel. Dogmatikai szempontból nem egyértelmű, hogy a jogképesség abszolutizálható-e, 
azaz létezik-e vagy sem. Továbbá a vagyonközösségi társaságok (Gesamthandsgesellschaft) 
osztályozása jogdogmatikailag és gyakorlatilag is vitatott. Azonban, ha ezektől a 
nehézségektől eltekintünk, egy hármas felosztás alkotható: jogi személyek (juristische 
Personen), vagyonközösségi társaságok (Gesamthandsgesellschaften), tiszta belső jogi 
társaságok (reine Innengesellschaft).  

 A két véglet egymással szembeállítható. Egy jogi személy jogok és kötelezettségek 
hordozója lehet (éppen ez az értelme ennek a jogi konstrukciónak), a tiszta belső társaságnál 
pedig hiányzik az erre való képesség is. A kettő közötti mozgástér marad az ún. 
Gesamthandsgemeinschaft–formációknak (különösen a jogképességgel nem rendelkező 
egyesületek és a személyegyesítő vagyonközösségi társaságoknak). 

 Nagy fontosságú emellett a szövetségi szervezetek (Verbandsorganisation) és az 
egyszerű kötelmi jogviszonyok közötti megkülönböztetés. A szövetségi szervezetben tagok 
(Mitglieder), míg a kötelmi jogviszonyban felek (Partei) vannak. Ez a megkülönböztetés nem 
teljesen azonos a külső és belső társaságok közötti különbséggel. Külső társaságok harmadik 
személyekkel szemben mint a kollektív jog alanyai jelennek meg, mégpedig mint szövetségek 
(ami ezt a lehetőséget az egyszemélyes tőketársaságoktól megvonja). Ez hiányzik a belső 
társaságoknál, különösen a csendes társaságnál. Ezek a társaságok nem lehetnek jogok és 
kötelezettségek hordozói, sem társasági vagyon tulajdonosai, sem felek és adósok a 
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felszámolási eljárásban. Nem általánosan kizárt ezzel szemben egy szövetségi forma 
alapítása, ahol tagok és szervek vannak.  

 A szövetségek és az egyszerű kötelmi jogviszonyok közötti különbségtétel, mint a 
tanulmányunk vezérgondolatainak egyike, újra és újra megjelenik. Például a szövetségeknél a 
szabályoknak és a társasági szerződéseknek az egyszerű kötelmi szerződésekkel szemben egy 
teljesen más minősége van, egy megkötött szövetség jóval több, mint egy kötelmi jogviszony. 

 A magán- és kereskedelmi jogi társaságok közötti különbségtétel csupán tükörképe a 
kereskedelmi jogban használatos pozitívjogi osztályozásoknak. A kereskedelmi társaságok – 
Formkaufleute, OHG, KG – a HGB 6. §-a szerinti kereskedők.  

 Ez nem azonos a gazdasági és a nem gazdasági egyesülések közötti 
megkülönböztetéssel. Az egyesülési jogban nagyon fontos szerepet játszik a fenti elv. Ebből 
kifolyólag a polgári jogi társaság jogában – a gazdasági és a nem-gazdasági társaságokra 
vonatkozó – különböző felelősségi alapelveket feltételezhetünk. Ez a megkülönböztetés 
mindenképpen kérdéses. Nem az eszmei és anyagi célokra kell koncentrálni, hanem arra, 
hogy vajon a társaság egy vállalkozás hordozója-e vagy sem. 

A kereskedelmi tevékenység végzése. A társaság céljának kereskedelmi tevékenység végzésére 
kell irányulni. A kereskedelemi tevékenység fogalmát a HGB 1-3. §§- ai határozzák meg, 
amelyeket az 1998-as kereskedelmi jogi reform változtatott meg (HrfG). Ezáltal az OHG 
alkalmazási területe is kiszélesedett. Ahogy korábban is, a szabadfoglalkozásúak nem 
tartoznak bele, számukra a Partnerschaft társasági forma áll a rendelkezésre (PartGG 1994). 
A „kiskereskedelmi” tevékenységet végzők (Kleingewerbetreibenden) társulásai polgári jogi 
tárasági formában vagy a cégjegyzékbe történő bejegyzéssel OHG formában alakulhatnak 
meg. A társasági tagoknak a HGB 2. §- a alapján adott ez a választási lehetőségük. 

 

8. Németországban a polgári jogi társaság (BGB-G) – mint a legszűkebb értelemben vett 
társaság – egy olyan jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, amely a BGB kötelmi jogi 
részében (705-740. §§) került szabályozásra. A pjt. BGB-ben történő elhelyezése azt mutatja, 
hogy e társasági forma elsősorban egy, a társasági tagok között létrejövő kötelmi 
jogviszonynak tekinthető. Ezen megállapításból pedig több dolog is következik: nem kell 
nyilvántartásba venni, a társaság a felek megállapodásával ipso iure jön létre, nem rendelkezik 
jogi személyiséggel, nincs közös cégneve és nem folytat kereskedelmi tevékenységet. 

 A polgári jogi társaság definíciója három fő jellemzőjét emeli ki: a magánjogi 
jogügyleti alapot, ami a társasági szerződést jelenti, a közös célkitűzést, valamint a több 
személy összefogását ezen együttes cél elérésének támogatására. 

Ezek a jellegzetes ismérvek általában véve valamennyi személyegyesítő társaságra 
jellemzőek. Ezért a BGB-ben található társasági szabályok diszpozitív jellegűek, tehát adott 
esetben a tagok a társasági szerződésben eltérően is rendelkezhetnek. A BGB rendelkezéseit 
ily módon szükség szerint a felek szerződéses megállapodásai kiegészíthetik, 
konkretizálhatják. Amíg a pjt. lényege „a több személy által történő bármely cél 
megvalósításában” rejlik, addig a többi személyegyesítő társaságnál ez a cél törvényben 
meghatározott: a kkt. és a bt. esetében ez nem más, mint a közös cég alatti kereskedelmi 
tevékenység folytatása. Ezért a BGB pjt.-re vonatkozó rendelkezéseit - mint általános 
szabályokat, és háttérnormákat – kell alkalmazni a többi személyegyesítő társasági formára, 
kiegészítendő ezen formák speciális szabályait.  

 A polgári jogi társaság jogképessége vitatott. Egyesek szerint a polgári jogi társaság is 
jogképes, mások azt az álláspontot képviselik, hogy a polgári jogi társaság nem jogképes. A 
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jogképesség és a jogi személyiség közötti különbségtétel egyébként már a Bundesgerichtshof 
(BGH) legújabb joggyakorlatában is megmutatkozik. 

 A polgári jogi társaság (BGB-G) a gyakorlatban igen kedvelt, mivel ez a forma sokféle 
közös cél elérésére alkalmas. Ez azon alapszik, hogy a pjt.-re vonatkozó előírások alig 
tartalmaznak korlátozó, a személyes kialakítási szabadságot leszűkítő szabályozást. A pjt. – 
már ami a kialakítási lehetőségeit illeti – a többi társasági formával összehasonlítva, 
különösen rugalmas és alkalmazkodóképes. 

 

9. Az Ausztriában kialakult társasági jog feltérképezése nem könnyű feladat, azonban kötelmi 
sajátosságaira tekintettel és azt is szem előtt tartva, hogy befolyásolja az európai társasági jog 
fejlődését is – mindenképpen szükséges. 

 A társasági jog nagyon szerteágazó, szinte nem hagy érintetlenül egyetlen jogterületet 
sem, spektruma kifejezetten nagy. Ami a szabályozást illeti – hasonlóan a német joghoz – 
nincs kodifikált társasági jog. A társasági formákra vonatkozó joganyagot nem egy egységes 
,,társasági törvénykönyv” öleli fel, hanem – hasonlóan a német megoldáshoz – az Osztrák 
Polgári Törvénykönyvből (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch), a Kereskedelmi 
Törvénykönyvből (Handelsgesetzbuch) és egyéb jogszabályokból ismerhetjük meg. 

 Ausztria és Németország társasági jogi szabályai között az ABGB (Optk.) – BGB – 
HGB, a jogintézmények és jogviszonyok szabályozásában egy sajátos viszony áll fenn. 
Tanulmányoztuk, hogy a német BGB-vel, vagy az Osztrák Polgári Törvénykönyvvel áll 
szubszidiárius viszonyban az éppen a vizsgálódásunk tárgyává tett jogintézmény és melyik 
törvénykönyv szabályait tekintsük háttérjognak. 

 1861-ben megalkották német Kereskedelmi Kódexet (Allgemeines Deutsches 
Handelsgesetzbuch), majd ezt követően lépett hatályba 1900-tól a Kereskedelmi 
Törvénykönyv (Handelsgesetzbuch). Ausztria egy tervezettel részt vett az ADHGB 
elkészítésében és 1863-ban hatályba is léptette Allgemeines Handelsgesetzbuch címmel. 
Kísérletek történtek egy „saját” osztrák kereskedelmi törvénykönyv létrehozására, de ezek 
csak meddő próbálkozásoknak bizonyultak. Végül 1939-ban, az Anschluss egyik 
mellékhatásaként két rendelettel hatályba leptették a német HGB- t Ausztriában is. Ez a 
szabályozás közvetlenül érintette a közkereseti, a betéti és a csendes társaságot. 

Ausztriában a HGB fragmentációhoz az is nagyban hozzájárult, hogy az 1811-es ABGB nem 
tudta azt a magánjogi háttérjog szerepet betölteni, amit a német BGB addig ellátott.  

 A polgári jogi társaság a fejlett kereskedelmi társaságoknak is alapját képezik, 
azonban a EVHGB kifejezetten kizárja az Optk. alkalmazását a személyegyesítő kereskedelmi 
társaságra, és a részletesen szabályozott tőketársaságoknak egyébként sincs szükségük a 
polgári jogi társaságra való visszautalásra. A személyegyesítő társaságoknál a szubszidiárius 
viszony nem az (osztrák) Optk. társasági jogi részével, hanem a (német) BGB-vel áll fenn. 

 Az Optk.-t követően hatálybalépett kereskedelmi- és társasági jogi különtörvények – 
Kereskedelmi Törvénykönyv (HGB), a korlátolt felelősségű társaságokról szóló törvény 
(GmbHG), a „részvénytörvény” (AktG), a nyereségre törekvő (kereseti) társaságokról szóló 
törvény (Erwerbsgesellschaftengesetz = EGG) – miatt az Optk. 1175. §-ától kezdődő – 
polgári jogi társaságra vonatkozó szakaszainak felhasználási lehetőségei szűkültek és ezzel 
egyidejűleg a fentebb említett különtörvények joghézagait is kitöltik.  
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10. Ausztriában a polgári jogi társaság 1811 óta az Osztrák Polgári Törvénykönyv 1175-
1216. §§-aiban csaknem változatlan formában van jelen. Az Optk. csak nagyon szűken 
szabályozza, de a gyakorlatban jól bevált és széles körben alkalmazott társasági forma. Az 
oszták pjt.- k lajsrombavétel nélkül „bejegyzetté“ válnak, de a váltakozó fennállás miatt 
pontos számuk nem adható meg. 

 Lényeges ismertetőjegyei: nem rendelkezik jogi személyiséggel, így nem is jogképes; 
a jogok és kötelezettségek hordozói a társaság tagjai; a társaságba bevitt vagyon a tagok közös 
tulajdonában áll. 

 A GesbR elsősorban a tagok közötti kötelmi jogi viszonyt testesíti meg, ami azt vonja 
maga után, hogy nem rendelkezhet jogi személyiséggel, nincs szervezete, sem közös cégneve. 

 Ausztriában a polgári jogi társaság nem jogi személy és nem jogképes. A társasági 
tagok ennek következtében a társasági vagyon hitelezői, a kötelmi jogviszony kötelezettjei és 
jogosultjai. A polgári peres eljárásokban sem aktív sem passzív perbeli jogképességgel nem 
rendelkezik. Minden társasági tagot együtt kell perelni, illetve csak együtt perelhetnek.  

 A polgári jogi társaság nem rendelkezik aktív legitimációval, továbbá csekk-
képességgel, és telekkönyv-képességgel, ebben az esetben mindig a társasági tagot kell 
bejegyezni a telekkönyvbe. A polgári jogi társaság, mint ilyen, nem is csődképes.  

 Míg az osztrák közkereseti társaságok és a betéti társaságok azonosak a német HGB- 
ben kodifikált kereskedelmi jogi személyegyesítő társaságokkal, addig az eingetragene 
Erwerbsgesellschaft (EEG) egy különleges szervezeti forma az osztrák társasági jogban.  

Az Erwerbsgesellschaftengesetz (EGG 1990) tette lehetővé, hogy egy vállalkozás akkor is 
tudjon közös cég alatt működni, ha nincs is szó „teljesjogú kereskedői“ tevékenységet folytató 
foglalkozásról.  

Ausztriában az EEG bevezetésével olyan társasági forma jogi rendezése valósult meg, 
amelyben egy vállalkozás közös vállalkozásként üzemelhet akkor is, ha az nem kereskedelmi-
ipari tevékenységet folytat. Ez a társasági forma az azonos foglalkozási körbe tartozókat fogja 
össze, formailag a HGB- re támaszkodik. A kkt. (OHG) és a bt. (KG) mintájára egy „szerzésre 
törekvő“ közkereseti- és betéti társaság (OEG és KEG) alapítása akkor lehetséges, ha egy 
közös szerzést egy közös cég alatt terveztek, azonban egy közkereseti- ill. betéti társaság 
alapításának feltételei nem állnak fenn. Ebben a formában összefoghatnak a 
szabadfoglalkozásúakhoz tartozók, tevékenységük közös folytatására. Az ilyen foglalkozások, 
az EGG hatályba lépése előtt a polgári jogi társaságok formájához illeszkedtek. 

Az EEG egy különleges szervezeti forma az osztrák társasági jogban. Bevezetésével a polgári 
jogi társaság gyakorlati alkalmazása némileg csökkent, de semmiképpen nem veszélyezteti 
annak létjogosultságát. Nem túl jelentős az ilyen szervezeti tömörülések száma, de az önálló 
szabályozás megalkotását a gyakorlat igényelte. Az alapvető szerkezet és a társasági viszony 
meghatározására a HGB- ben szabályozott kkt.- ra és bt.-re vonatkozó hatályos 
jogszabályokat vették át. Az OEG az OHG- val, a KEG pedig a KG- val mutat azonosságot a 
szervezeti és társasági vagyon vonatkozásában. Ezek mintájára alakul az „offene 
Erwerbsgesellschaft” illetve a „Kommanditerwerbsgesellschaft”, amely sajátos, csak az 
osztrák jogban előforduló két speciális forma. Az EEG olyan személyegyesítő társaság, amit 
fel kell venni a cégjegyzékbe. Az EEG forma előnye, hogy saját neve alatt perel és a társaság 
is perelhető, illetve csődeljárás alanya is lehet. 

Ez a forma nem létezik sem Magyarországon, sem Németországban. Emlékeztet viszont arra 
a pjt.-re, ami üzletszerű gazdasági tevékenységet folytathatott a kilencvenes évek elején 
Magyarországon, azonban ez a lehetőség csak a gazdálkodó szervezeteket illette meg. 
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11. A „Következtetések és megállapítások a magyar társasági jog szabályozásához” című 
rész a magyar társasági jog egyes problematikus kérdéseit veti fel és – visszanyúlva az első 
három részben kifejtett megoldásokra – válaszlehetőségeket ad. A magyar személyegyesítő 
társaságok részletes kifejtését mellőzzük, mert ez a disszertáció kereteit szükségtelenül 
kitágítaná. 

Az értekezés előző három nagy részében (német és osztrák jog) tárgyaltak után a bemutatás 
módszertana megváltozott. A figyelem nem a tételes jog részleteire irányult, hanem azok 
hátterére.  

 Elsőként a XIX –XX. századi német-osztrák jog magyar jogalkotásra gyakorolt hatását 
vizsgáltuk. Hazánkban hosszú évekig létezett elkülönült kereskedelmi törvény. Az 1875. évi 
XXXVII. tc., az Apáthy István nevéhez fűződő Kereskedelmi Törvény XIX. századi 
magánjogunk egyik legfontosabb tételes jogi alkotása. A Kereskedelmi Törvénykönyvünk 
azonban igen erősen a német Kereskedelmi Kódex (ADHGB) befolyása alatt áll. Olyannyira, 
hogy például a kereskedőről szóló rész a német rendelkezések szó szerinti fordítása. Ennek 
megfelelően a korabeli kereskedelmi jogi tankönyvek tükörfordítás szintjén is megegyeztek a 
német „mintákkal”. Az ADHGB a különböző érdekek kompromisszumaként jött létre és 
ennek hatása kihatott a törvényre. Így számos rendelkezés bizonyult célszerűtlennek, vagy 
egyszerűen feleslegesnek, ezért az átvétele sem lett volna kellően indokolt. Sok rendelkezésen 
azonban nem volt érdemes változtatni, ezeket – így a kereskedőről szóló részt is – csupán 
lefordítani volt szükséges, az egyéb rendelkezéseket pedig a magyar jogrend hagyományaihoz 
kellett igazítani. Ennek megfelelően a Kt. a nagy „német előd” mintájára született meg. 

 Ezt követi a magyar társasági jogi fejlődés főbb állomásainak, különös tekintettel a 
személyegyesítő társaságok alapformájának, a polgári jogi társaság szabályozás változásainak 
és az azokat befolyásoló tényezőknek a felvázolása. Két szélső pólusa: a kodifikációs 
kísérletek időszaka és a jelenkor kodifikációs kísérletei – amellyel kapcsolatban 
megfogalmaztuk álláspontunkat. 

 A szocialista gazdasági viszonyait egy jogágnak – a polgári jognak – kellett 
szabályoznia. Ezzel a gazdasági jog problémáját is megoldották, valamint az állami tulajdon 
és az állami vállalat szabályait is a magánjogon belül helyezték el. Végeredményben a Ptk. a 
magánjog egységes kodifikálását valósította meg, amelyben hagyományosan kereskedelmi 
ügyletként érvényesülő jogügyletek a kötelmi jogban kaptak helyet. Az önálló magyar 
kereskedelmi jog fejlődése 1960. május elsejéig, a Ptk. hatálybalépéséig tartott. Azonban a 
társasági jogi rendelkezések hatályban maradtak egészen az 1988-as gazdasági társaságokról 
szóló törvény megalkotásáig. 

 

12. A jelenleg folyamatban lévő új Polgári Törvénykönyv kodifikációja lehetőséget ad és 
ösztönöz arra, hogy kérdéseket fogalmazzunk meg, gondolatébresztő ötletekkel álljunk elő és 
várjuk a feltett kérdésekre a válaszokat. Vizsgáltuk az újrakodifikálás társasági jogra 
gyakorolt hatását, egybevetettük a Polgári Törvénykönyv és a gazdasági társaságokról szóló 
törvényről készült koncepciók vitás kérdéseiben megfogalmazódó ellenvéleményeket, 
valamint az új Ptk. és a Gt. viszonyát. 

 A polgári jogi kodifikációs folyamat kiváló alkalom arra, hogy a jogi személyeket és a 
polgári jogi társaságot is górcső alá vegyék, a szabályozás rendszerét megváltoztassák. A 
rekodifikáció lehetőséget ad arra, hogy a társasági jogviszonyokat „méltóképpen-
szükségképpen” szabályozza a Polgári Törvénykönyv. A Ptk. egy lépéssel lemaradt a 
társasági jogi szabályoktól. Eljött az idő, amikor a Ptk. és a Gt. összhangját meg kell 
teremteni, ki kell küszöbölni az eltéréseket és a néhol hiányos, máshol kettős szabályzást. 
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 A Ptk. koncepció szerint az új Polgári Törvénykönyv monista elven épül fel, amely 
„átfogja az üzleti világ, a kereskedelem, vagyis a vagyoni forgalom professzionális 
szereplőinek és a magánszemélyeknek magánjogi viszonyait egyaránt”. 

 Az új Ptk. koncepció megállapítása szerint gazdasági társaságok szabályozási 
sajátosságai miatt a társasági jog és az új Ptk. viszonya a Gt. novelláris felülvizsgálata során 
határozható meg. Időközben már folynak a Gt. újrakodifikálásának munkálatai, amelyek nagy 
valószínűséggel „beérik” a Ptk. kodifikálását, hiszen a Ptk. normaszövegének „nulladik 
változata” a 2005. év végére várható, a Gt. (-alkotás) pedig igen előrehaladott stádiumban jár. 
A Gt.- Kodifikációs Bizottság önálló törvényjavaslat kidolgozását tervezi, a Ptk.-ba való 
integrálásának részletkérdés-megoldásait a Ptk. „Személyek” része szövegtervezetének 
elkészültéig „jegeli”.  

 A polgári jogi társaság, a hatályos Ptk. sorrendjének mintája szerinti helyet foglalná el. 
Amennyiben a gazdasági társaságok Polgári Törvénykönyvbe integrálására kerülne sor, úgy a 
polgári jogi társaságot is a gazdasági társaságokat tartalmazó könyvben lehetne elhelyezni. 

A Ptk. határainak kitágítása aggályokat vetett fel a tartalomra és a terjedelemre vonatkozóan. 
A komplex társasági jogi normák szabályozásával kapcsolatban felmerült annak a lehetősége, 
hogy a személyek jogáról szóló könyvben helyeznék el, de külön részt szentelnének neki. 

A polgári jogi társaság rendszertani elhelyezése kérdéseket vethet fel, elhelyezése nem 
problémamentes. Egyik lehetőségként a jogalanyisággal nem rendelkező pjt. a jelenlegi 
helyén maradna, ekkor azonban megőriznék a polgári jogi társaságnak azt a jelleget, ami 
részben hozzájárult ahhoz, hogy – gyakorlatilag – funkciótlan elemként mozogjon a társasági 
jog világában. Másik lehetőségként a „Személyek” részben mint jogalany kapna helyt. 

 Csak az a szervezet minősül jogi személyiségűnek, amelyről jogszabály így 
rendelkezik. A magyar polgári jogi társaság nem jogképes, mint egység, nem lehet jogok és 
kötelezettségek alanya, nem minősül jogi személynek. Nem perképes, ami szerint nem 
perelhet és nem perelhető, valamennyi tagnak perben kell állnia a társaságot érintő bírósági 
eljárásban. Mégis, bizonyos fokig megjelennek a külső jogviszonyokban, és nem csupán a 
belső jogviszonyaik határozzák meg a polgári jogi társaság létét. Ennek alapján 
megalapozottnak tűnik az az álláspont, amely az önálló jogalanyiságot kiterjesztené 
valamennyi olyan társasági formációra is, amelyek ma csak perbeli jogképességgel 
rendelkeznek. 

 Az emberi csoportosulások és a társasági – testületi – intézményi szervezetek elvi 
megkülönböztetése a klasszikus jogi szemléletben elég élesen jelenik meg. Eszerint ezeket 
jogalanyisággal nem rendelkező és jogi személyek csoportjába sorolja be. Ez a „fekete-fehér” 
behatárolás nem ad árnyalt képet az olyan szervezetek jogalanyiságáról, amelyek a klasszikus 
jogi személyiség hagyományos kritériumának nem felelnek meg ugyan, de rendelkeznek 
részben elkülönült szervezettel és vagyonnal. 

 A jogi személyiségű szervezetek jogalanyisága nem vitatott. A „társaság”-ot nem fogja 
át a jogi személyiség fogalma. A társaság anyagi- és eljárásjogi szempontból sem jogképes, 
csak a társaságot alkotó tagok. Ez megnehezíti a forgalmi (gazdasági) életben való 
mozgásukat. Ezek a csoportosulások rendelkeznek vagyonnal és szervezettel, ha ez nem is 
különül el olyan határozottan a társaság tagjaitól, mint a jogi személyek esetében. Ezért a jogi 
személyiséggel nem rendelkező társaságokat „quasi jogi személy”-ként kezeli a gyakorlati 
élet, egyúttal korlátozott és származtatott jogalanyiságot kölcsönözve számukra. Ebből 
kifolyólag saját nevükben jogviszonyokat keletkeztethetnek, ezért célszerű ezen szervezetek 
jogalanyiságát vélelmezni. 
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A társasági szerződés személyi hatályát tekintve másképp funkcionál a jogi személyiséggel 
felruházott társaságoknál, mint a polgári jogi társaságoknál, ahol az a társasági szerződést 
létrehozó jogalanyoktól nem válik el. 

 Gyakorlati problémát nem vet fel a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok (bt., 
kkt.) jogalanyisága. Az 1997-es Gt.-ben sem kaptak jogi személyiséget, de jogalanyiságukat a 
törvény rendezi. Problémaként vethető fel, hogy a Ptk., mint a Gt. mögöttes jogterülete a 
Személyek Részben – a természetes és jogi személyek mellett – nem tartalmaz rendelkezést a 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti jogalanyok számára. Megoldást jelentene, ha a 
kodifikáció során ezt a jogalanyi csoportot is nevesítenék. Ennek a kategóriának a hiányából 
az az ellentmondásos helyzet keletkezik, hogy bizonyos – jogi személyekre vonatkozó – 
jogszabály nem alkalmazható a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra, 
ahol ez egyébként indokolt lenne. A társasági jog gyakorlatban tapasztalható fejlődése során a 
jogi személyiségű és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok „összemosódása” 
tapasztalható. 

 A német jogi megoldások tendenciájának vizsgálata nagyon tanulságos. 
Mindenképpen célszerű tanulmányozni, hiszen ott nem jogi személy a közkereseti és a betéti 
társaság, ill. a polgári jogi társaság sem jogképes, bár a legújabb bírói gyakorlat ezt a kérdést 
vitássá tette és bizonyos esetekben jogalanyiságot adott a polgári jogi társaságnak anélkül, 
hogy a pjt.-t jogi személyiséggel ruházta volna fel. Nem azt állítjuk, hogy a német példát 
vakon kövessük, de legalább a megfontolás szintjén érdemes lenne felvetni, és a célszerű 
megoldásokat mi is alkalmazhatnánk. Mindenesetre a gazdasági szükségszerűségek 
megkívánnák, hogy a polgári jogi társaság is jogalanyiságot nyerjen. Ez hozzásegítene ahhoz 
is, hogy bizonyos esetekben a Gt. hézagait szubszidiárius jelleggel betölthetné a 
jogalanyisággal rendelkező pjt. 

 A német polgári jogi társaság jogképessége vitatott. Egyesek szerint a polgári jogi 
társaság (BGB-G) is jogképes, mások azt az álláspontot képviselik, hogy a polgári jogi 
társaság nem jogképes. A pjt. Gesamthand- jellege, a tulajdonközösség kötő erejére, amely 
erősebb szervezettséget eredményez, mintegy „csonka jogképességet” biztosít.  

A jogképesség és a jogi személyiség közötti különbségtétel már a Bundesgerichtshof (BGH) 
legújabb joggyakorlatában is megmutatkozott. A Gesamthand-elv megvalósulásával járó 
gyakorlati igény hívta életre ezeket a döntéseket, amelyek szerint a polgári jogi társaság 
„kifelé fennálló korlátozott jogalanyiság”-ot kapna. Ezt a következtetést a bíróság a BGB 
azon szabályaiból vezette le, amelyekkel a társasági vagyont kívánták jogilag elkülöníteni a 
tagok magánvagyonától, ezáltal teremtve elméleti alapot a hagyományos felfogásból eredő 
számos gyakorlati probléma megoldásához. 

 A német kkt. nem jogi személy. Ez azonban máig vitatott, mivel a kkt. a polgári jogi 
társaságtól abban különbözik, hogy zárt egységként lép fel a jogügyletekben. A HGB a 124. 
§-ában kifejezetten kimondja, hogy a kkt. közös cégneve révén jogokat szerezhet ill. 
kötelezettségeket vállalhat, tulajdonnal rendelkezhet, más dologi jogokat és ingatlanokat 
szerezhet, perelhet illetve perelhető, vagyonára végrehajtás vezethető és csődeljárás indítható.  

Ebben a tekintetben a jogtudományban többen a kkt. részleges jogképességéről 
(Teilrechtsfähigkeit) beszélnek. Ezt a nézetet azonban a bírósági joggyakorlat részben elveti 
azzal az indokolással, hogy a társasági vagyon jogosultja csupán a tagok összessége és a 
társaságot nem lehet elválasztani a tagok személyétől. Létezik ezzel élesen szemben álló 
felfogás is, amely egyenesen a kkt. jogi személyiségéről beszél. Ennek hívei arra hivatkoznak, 
hogy mivel a HGB kifejezetten kimondja az ingatlanszerzés lehetőségét a közös cégnév alatt, 
a kkt. az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel „jogi személlyé avanzsál”. 
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 A Gt. – Kodifikációs Bizottság felvetette (majd többségi állásponttal elvetette) a 
csendes társaság burkolt létrehozásának lehetőségét egy betéti társaság keretében (az 1988-as 
Gt.- hez hasonló megoldással). Ez a megoldás elvileg lehetséges, ugyanis az Unió 1. számú 
nyilvánossági irányelve a betéti társaságokra nem irányadó. 

Hatályos jogunk a csendes társaságot nem ismeri, ezért azok a jogviszonyok, amelyek 
csendestársi jogviszony létesítésére irányulnak, a polgári jogi társaságra vonatkozó 
szerződésnek minősülnek és a Ptk. 568. §-ának (2) és (3) bekezdései alapján semmisek.  

A gyakorlati igény indokolttá tenné, hogy a csendes társaság tételes jogi rendezésre kerüljön a 
társasági törvényben. Ezt az intézményt a társasági törvény rendszerébe a jogi személyiség 
nélküli gazdasági társaságok (bt., kkt.) közé be lehetne illeszteni. Így a magyar jogi 
szabályozás a germán jogrendszerek társasági jogi szabályozásával is összhangban állna. 

 

13. Magyarországon nem kapunk absztrakt fogalmat a gazdasági társaságokról, jogszabály 
nevesíti azokat a társasági formákat, amelyek gazdasági társaságként funkcionálhatnak. A 
magyar gazdasági társaságokról szóló szabályozás (Gt.) nem engedi a társasági típusok 
keveredését. A tilalom a joggyakorlatban a fogalmi jegyeket megfogalmazó kogens 
jogszabályok útján jut érvényre. 

 A numerus clausus szabálya érvényesül a német-osztrák és a magyar jogban is. A 
típusszabadság mellett megjelenik annak korlátja is: a típuskényszer. A német jogban a 
numerus clausus mellett számos példát találhatunk a típuskeveredésre (Typenvermischung). 
Ilyenek pl. a KGaA és a GmbH & Co. KG. Ehhez hasonló formációkat nem találunk a magyar 
jogban. A GmbH & Co. KG egy ún. korlátolt felelősségű betéti társaságnak felel meg. Ennél a 
különös társaságnál mindig két különböző társasági szervezet ötvöződik: egy kft. (GmbH) és 
egy betéti társaság (Kommanditgesellschaft). 

 A német-osztrák GmbH & Co. KG formájának burkolt megvalósítását jelenti az, ha a 
jogszabály megengedi, hogy a kft. a betéti társaság beltagja lehessen. A Gt.- Kodifikációs 
Bizottság nem tartja szükségesnek a jelenlegi magyar szabályozás megváltoztatását, így a 
német társasági forma bevezetése nélkül is alkalmazható a gyakorlatban ez a megoldás. 

 Az 1994-es PartGG megalkotásával, partneri társaság (Partnerschaft) elnevezéssel – a 
XX. században először – új, önálló társasági formát hoztak létre a német jogban. A partneri 
társaság-ban a szabadfoglalkozásúak tevékenységüket közösen összehangolhatják, ily módon 
e társaság is személyegyesítő társaságnak tekinthető. 

A PartGG által érintett címzettek köre nem elhanyagolható (pl.: az orvosok, gyógyszerészek, 
pszichológusok, ügyvédi kamarai tagok, adótanácsadók, építészek, újságírók stb.). A 
jogalkotó elsősorban olyan társulásokra gondolt, amelyek a pjt. jogi formájából nőttek ki. Egy 
újnak tekinthető társasági formációról van szó, ezért nem könnyű megítélni a gyakorlati 
életben történő elfogadottságát.  

 

14. A jogösszehasonlítás a társasági jog esetében több, mint egy gyakorlat a jogászképzésben 
vagy egy választható tantárgy a német jogi oktatásban. Az Európai Unió jogának 
harmonizálása elsősorban jog-összehasonlítást igényel, valamint a nemzetközi társasági jog 
kérdései is újra és újra a nemzeti szabályozások összehasonlításához vezetnek.  

A nemzeti társasági jogok roppant tapasztalati tőke birtokában vannak, ami a jogharmonizáció 
céljait sikeressé teheti. A határokon átívelő gazdasági forgalom és a tőkepiacok világméretű 
megnyitása más országok jogszabályainak értelmezésére kényszerít bennünket is. 
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 A jogösszehasonlító elemzésből egyéb megállapításokat von le az értekezés, például: a 
„társaság” fogalmának eltérő értelmezése; az osztrák, a német és a magyar polgári jogi 
társaság fogalmának összevetése; a polgári jogi társaság alkalmazási köre és alap-
jogintézményi jellegének érvényesülése. 

 

A „társaság” eltérő tartalommal bír a német-osztrák és a magyar jogban. 

 A német társasági jogban a társaságokat gyakran szűkebb és tágabb értelemben 
vizsgálják. Tágabb értelemben társaságként jelölnek meg minden magánjogi cél-egyesülést 
(Zweckvereinigungen), szűkebb értelemben ezzel szemben csak azokat, amelyek a személyes 
kötődés alapján felállíthatók és a tagok személyiségétől függnek. Ennél fogva szűkebb 
értelemben vett társaságokhoz a személyegyesítő társaságok tartoznak. 

Az osztrák-német felfogással szemben a magyar társasági jog a gazdasági (kereskedelmi) 
társaságok felől közelíti meg a „társaság” fogalmát (ezzel egy alapvető különbséget 
keletkeztetve a német joghoz viszonyítva).  

 Hazánkban egyes vélemények szerint a személyegyesítő és tőkeegyesítő társaságok 
ilyen aspektusból való megkülönböztetése manapság már csak történetiségében ragadható 
meg. Ezek a nézetek is elismerik azonban, hogy ez a jellegű elhatárolás hozzásegít az egyes 
jogszabályok hátterének és indokának megértéséhez. Mások a termelési tényezők 
megszervezésének szempontjából közelítik meg, és eszerint említik a személyegyesítő (vagy 
más néven tevékenységegyesítő) és a tőkeegyesítő (vagyonegyesítő) társaság 
megkülönböztetést. 

A dolgozat célul tűzte a német – osztrák és a magyar nézőpontbeli különbség részleges 
feloldását és közelítését. Bemutatjuk, hogy a XIX. századi magyar társasági jogi szakirodalom 
a társaságok értelmezését szintén a magánjogi társaságból kiindulva vezette le. 

 A polgári jogi társaság alkalmazási körét tekintve „univerzális társaság” és a jogi 
konstrukciók sokaságát mutatja. Mind belső, mind külső joga alakítható, ami többek között 
abban nyilvánul meg, hogy megfelelő feltételek megléte esetén újabban lehetséges a 
felelősségének korlátozása. 

A polgári jogi társaság előnye az „elasztikus”, a követendő célhoz könnyen formálható 
társasági forma, amely nem követel meg cégnyilvántartásba való bejegyzést és egyéb 
regisztrációs kötelezettség sem terheli tagjait. Ennél fogva az alapításával kapcsolatos 
költségek is minimálisak. Célját tekintve is tág térben mozog. A jogintézmény magyarországi 
alkalmazási köre nem olyan jól kimutatható, mint Ausztriában vagy Németországban. Az 
osztrák polgári jogi társaság a modern gazdasági életben is megállja a helyét. 

 Manapság az alkalmi társaságok (Gelegenheitsgesellschaften) bírnak nagy 
jelentőséggel. Az alkalmi társaságok esetében a polgári jogi társaság alkalmazási területe igen 
széles. Hiányzik a meghatározott időtartamra rendelt működtetés, az uralkodó vélemény 
szerint ez nem kereskedelmi tevékenység, ezért az kkt. és a bt. nem releváns ebben az esetben. 
Ilyen alkalmi társaságok esetében olyan személyegyesülésekről van szó, melyek nem egy 
meghatározott üzletág, hanem egy meghatározott ügylet végzésére irányulnak. Működési 
idejük főszabály szerint a közös ügylet elvégzéséhez igazodik. Ez azonban nem zár ki akár 
több éves működést sem. Ide tartoznak például: a munkaközösségek, a konzorciumok, a 
szavazati jogot meghatározó szerződések, a kartell-szerződések és az egyes célokra 
létrehozott társaságok. 
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Magyarországon negatív szabályozás keretéből szűrhetjük le a pjt. megengedett tevékenységi 
lehetőségeit. A társaság bármilyen gazdasági vagy egyéb célra alapítható, azonban ebben az 
esetben kereskedelmi vagy üzletszerű tevékenységet érintő korlátozások érvényesülnek. 

 Magyarországon a pjt. gyakorlati jelentősége csekély, a bírósági határozatok között is 
kis számban találkozhatunk a polgári jogi társasággal foglalkozó jogesetekkel. A német és az 
osztrák példák szerteágazó gyakorlati felhasználásról tanúskodnak. 

Nem csupán azt tűztük ki célul, hogy összehasonlítsuk a német-osztrák-magyar polgári jogi 
társaság részletszabályait, mert a probléma gyökere nem a szabályozás külünbségében 
keresendő, nem abból eredeztethető. Az osztrák és német minta bemutatása szükséges ahhoz, 
hogy megismerjük ezeket a társasági formákat, és ezen ismeretek elsajátítása után érthetjük 
meg a gyakorlatban betöltött szerepüket. 

 

 A polgári jogi társaság alap- jogintézményi jellegének érvényesülése. Ha a polgári jogi 
társaság és a gazdasági társaságokról szóló törvény viszonyát vizsgáljuk, megállapíthatjuk, 
hogy a Gt. hatálya nem terjed ki a pjt.-re. A Gt. ugyan utal a Ptk. (és a pjt.) szubszidiárius 
alkalmazására, de nem ad olyan szintű jogállást a pjt.-nek, mint Németországban vagy 
Ausztriában, így a pjt. alap-jogintézményi jellege nem érvényesül. 

 A német és az osztrák jogban a HGB utal a BGB- ben található polgári jogi társaság 
(BGB-G) szabályaira. A polgári jogi társaság különleges helyet foglal el a társasági jog 
rendszerében, mivel minden személyek által alkotott társulásnak, így a személyegyesítő 
társaságoknak is alapformája. 

Ebből eredően a BGB 705 §-nak előírásai a kkt., a bt., és a partneri társaság esetén is 
alkalmazhatók, amennyiben a Kereskedelmi Törvény ezekre a társasági formákra nem 
tartalmaz speciális szabályokat.  

 A polgári jogi társaság az osztrák társaságoknak is alapformája. A Kereskedelmi 
Törvénykönyv (HGB) szabályai az osztrák polgári jogi társaság szabályainak kiegészítő 
alkalmazását azonban kifejezetten elutasítják, éppen ezért az Optk. polgári jogi társaságra 
vonatkozó szabályainak hézagpótló szerepe is erősen korlátozott.  

Az Optk.- t követően hatályba lépett kereskedelmi- és társasági jogi különtörvények (HGB, 
GmbHG, AktG, EGG) miatt az Optk. 1175. §-ától kezdődő – a polgári jogi társaságra 
vonatkozó – ezen szakaszainak felhasználási lehetőségei szűkültek és ezzel egyidejűleg a 
fentebb említett különtörvények joghézagait is kitöltik.  

 A közkereseti, a betéti és a csendes társaság a HGB- ben kerül szabályozásra. A 
csendes társaságra a szubszidiaritás – akárcsak a bt.- nél és a kkt.- nél – nem az Osztrák 
Polgári Törvénykönyv (Optk.) társasági jogi részével, hanem a Német Polgári 
Törvénykönyvvel (BGB) áll fenn, ezért – ezen a területen – lényegileg jogegység áll fenn 
Ausztria és Németország között. 

 

15. A jogharmonizációs elvárások hatása: az „európai” társasági jog fogalmának 
megközelítése. A társasági jog nemzetközi dimenziójának vizsgálata kiemelten fontos. Ez 
egész különösen tükröződik abban, ahogyan a szabad áru- és tőkemozgáson alapuló, az 
Európai Unió keretein belül létrehozott közös piac kialakítását jelentősen befolyásolta a 
társasági jog. 

 Európai társasági jogok vagy európai társasági jog? – tesszük fel a kérdést. Az Európai 
Unió tagállamainak nemzeti társasági jogának alakulása és az Európai Unió jogharmonizáló-
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„jogegységesítő” törekvései nem minden esetben mutatnak egy irányba. Jelen vizsgálódásunk 
tárgyához nem kapcsolódnak szorosan az Európai Unió szabályozási kérdései. Az Európai 
Uniónak nincs „nemzetek feletti” társasági joga, amely felölelné a társasági jogra vonatkozó 
összes normát. A személyegyesítő társaságok működésére nincs meghatározó befolyással, 
ezek ugyanis a nemzeti jog szerves alkotórészei. Jelentősége inkább a tőkeegyesítő társaságok 
bizonyos területein nyilvánul meg és irányelvekben jut érvényre, amelyekben a nemzeti 
jogalkotásnak adják meg a követendő utat. Az irányelv a tagállamok jogközelítésének 
eszköze. A jogharmonizációt követő jogalkalmazásban számos felhasználható gyakorlati 
tapasztalat keletkezett. Ne elégedjünk meg a kötelezően alkalmazandó normák 
megismerésével! A személyegyesítő társaságok szabályaira vonatkozó szabályok éppolyan 
fontosak lehetnek, mint az uniós normák.  

 Ha az „európai” joggal való harmonizációról beszélünk, abban is egységes állásponton 
kell lennünk, hogy mit értünk az „európai” fogalom alatt. Meg kell állapítanunk azt a közös 
nevezőt, aminek viszonylatában értelmezzük a hozzárendelt ismereteket, és azt, hogy a német 
jogtudomány többségi álláspontja mit ért az „európai” fogalom alatt. Így ebbe tartozik az 
Európai Unió tagállamainak többségében megközelítőleg egységesen érvényesülő jog, tehát 
nemcsak a Brüsszelben alkotott közösségi magánjog (Gemeinschaftsprivatrecht), hanem az 
ún. egyezményes magánjog (Konventionsrecht) is, ami alatt a jogegységesítő célzattal létrejött 
egyezményeket értjük. A közösségi magánjog csak egy szűkebb értelmezésben fedi le az 
„európai” jog fogalmát.  

 Az értekezésben tanulmányozott német és osztrák modell megismerése és a 
hasznosítható elemek felhasználása szintén hozzájárulhat az egységesebb jogi képhez 
Európában. Az alulról való építkezést fontosnak tartjuk, azaz a tagállamok szemszögéből való 
megközelítés egy biztos alapot teremthetne jogszabályaink közelítéséhez. Mindenképpen 
idealisztikus elképzelés a teljes jogazonosság elérése, ami nem is célja az Európai Uniónak. A 
cél a közös nyelv megtalálása a bábeli zűrzavar elkerülése érdekében. 

Az Európai Unió jelentősebb társasági jogi aktivitásának kezdete a nyolcvanas évekre 
datálódik. Az EU nemzetek feletti joga hosszú idő óta gyakorol hatást a német társasági jogra. 
Az európai társasági jog érvényesítésében fontos szerepet játszik az Európai Bíróság 
ítélkezési gyakorlata is. A tagállamok nemzeti joga és az Európai Közösség joga között 
intenzív kapcsolat áll fenn. A közösségi jog a nemzeti jogrendszerek közelítésében látja a 
megoldást és nem a tagállamok jogegységesítésének kikényszerítésében. A felerősödő 
jogegységesítési akarat sem tudta még „két vállra fektetni” azt a tényt, hogy a magánjogi 
törvényhozás nemzeti jog hatókörébe tartozik.  

 A nemzeti jogok és jogi kultúrák különbségének feloldása bonyolult feladat. A 
jogközelítés a jövőben sem tartóztatható fel, bár az ilyen jogegységesítésnek nem a 
lehetséges, hanem a szükséges mértékig kellene terjednie. A kialakuló igények kihívásainak 
kellene megfelelni és a gyakorlatban működő társasági formációknak kellene megadni a 
megfelelő jogi hátteret. 

Az európai jogharmonizáció szükségszerű folyamatában a tagállamoknak igazodniuk kell az 
Európai Unió diktálta követelményekhez. Elindult emellett egy olyan folyamat is, amely 
túllép ezen a szinten, és a jogegységesítést az önálló európai társasági formák kialakításában 
jelenik meg. Ezeknek a sajátos társasági formáknak a létrehozásáról közvetlenül 
alkalmazandó közösségi rendeletek szólnak. Ennek első lépése az európai gazdasági 
érdekegyesülés volt, és mára az európai részvénytársaságok és az európai szövetkezet 
létrehozására vonatkozó javaslat is megvalósult. Tervek készülnek az egységes európai kft.- 
re és az európai egyesületre is. 
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 A jogharmonizáció során nem lehetséges és nem is cél egy egységes társasági jog 
kialakítása a Közösségen belül (ez még nemzeti szinten sem valósult meg!). Az irányelvekben 
megfogalmazódó követelmények elsősorban a társaságokkal kapcsolatban az információ 
nyilvánosságát és hitelességét próbálják előmozdítani. A magyar társasági jog igyekszik 
lépést tartani az EU diktálta követelményekkel. A magyar joganyagba már beépültek a fenti 
szabályok, emellett folyik az uniós elvárásoknak megfelelő időszakos felülvizsgálati munka, 
tehát a jogharmonizáció folyamatosan feladat elé állítja a magyar jogalkotót is. A jelenleg 
folyó új gazdasági törvény megalkotásának is alapcélja a magyar társasági jog 
versenyképességének biztosítása az Európai Unióban. 

 A csatlakozás társasági jogot befolyásoló hatásának lényegét nem az Európai Unió 
felőli „felülről irányításban” látjuk, amely mesterséges minta-társasági formákat hoz létre 
(ennek egyébként a nemzeti társasági jogot alkotók többsége sem híve). A folyamat irányának 
megfordításában kellene megtalálni a megoldást, amely a tagállamok közötti gazdasági 
együttműködés irányából hatna.  

 Az eddigi gyakorlat nem igazolta vissza az önálló európai társasági formák 
bevezetésének feltétlen szükségességét. Valószínűleg ehhez hosszabb idő szükséges. Ebben 
az időben azonban nem haszontalan Németország és Ausztria példáját megvizsgálni, nemcsak 
uniós szempontból! Milyen új társasági formákkal, milyen jogi megoldásokkal próbálták a 
társasági jogot „piacképesebbé” tenni? Az új formák (Partnerschaft, Erwerbsgesellschaft) 
bevezetése milyen lendületet adott egy-egy gazdasági törekvésnek? Hogyan befolyásolta az új 
forma a már meglévők gyakorlati jelentőségét? Mindenképpen előnyben vagyunk, hiszen a 
„teszt évei” már elmúltak. Nemzeti sajátosságaink figyelembevételével mi is 
hasznosíthatnánk a német és osztrák tapasztalatot. 
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II. 
A KUTATÁS MÓDSZEREI, FORRÁSAI 

 

Az értekezés egészét az összehasonlító jogi kutatási módszer hatja át. 

 A vonatkozó német nyelvű szakirodalom feldolgozása alkotja az írás alapbázisát. Az 
ebből származó tapasztalat a – magyar jog számára hasznosítható – megállapítások és 
következtetések formájában jelenik meg. 

 Az értekezés megírását több hónapos németországi és ausztriai kutatómunka előzte 
meg, amelynek keretében lehetőség nyílt a forrásanyag összegyűjtésére. 

 A német társasági jogi művek a jogtan, a joggyakorlat és a jogpolitika között 
összhangot teremtve járulnak hozzá a dogmatika és gyakorlat egységéhez. A törvényhozás, az 
ítélkezési gyakorlat ezért éppúgy tárgyát képezi a német társasági jogi műveknek, mint a 
társasági jog elmélete.  

 A társasági jog irodalmának áttekintése nem egyszerű feladat. A szakirodalom jellegét 
tekintve, a művek minőségétől függetlenül, igen különbözők. A nagy tankönyvek közül 
GRUNEWALD, HUECK, KÜBLER, K. SCHMIDT és WIEDEMANN művei jelentették a disszertáció 
alapját. Tisztán oktatási célokat szolgálnak EISENHARDT, HÜFFER, ROTH és KRAFT – KREUTZ  
rövid, áttekintő ábrázolásai éppúgy, mint HOPT – HEHL – VOLLRATH szisztematikus didaktikus 
összefoglaló tanulmányai. A kereskedelmi- és társasági jogot oktatási célból ROTH foglalta 
össze. Különleges helyet foglalnak el KLUNZINGER és MAIBERG művei, amelyek a 
gyakorlatorientált oktatásból származnak. Nélkülözhetetlen segítségül szolgál a társasági jog 
részterületeinek feldolgozásában többek között FLUME [Personengesellschaft (1991), Die 
juristische Person (1983)] és T. RAISER speciális tankönyvei. Az említett művek közt FLUME 
alapvető könyvei sajátos rangot kapnak, mert a társasági jog dogmatikáját monografikusan 
jelenítik meg és új utakat keresnek a tárasági jog világában. Olykor a régebbi ábrázolásokhoz 
is vissza kell nyúlnunk, például a XIX. századi alapművekhez, GIERKE kereskedelmi vagy 
más társasági jogi tankönyvekhez. A tankönyvi irodalom is – amely nem korlátozódik az 
elismert tudomány átadására – hozzájárul a társasági jog fejlődéséhez és formálásához. Ez a 
fajta szakirodalom a gyakorlat alakításához is jelentősen hozzájárul.  

 A német jogterületen kívül a társasági jogi normák összhangja az KASTNER – DORALT 
– NOWOTNY: Grundriß des österreichischen Gesellschaftsrechts című művében figyelmet 
érdemel. Az osztrák kommentárok RUMMEL: Kommentar zum ABGB, SCHWIMANN: 
Praxiskommentar, KLANG: Kommentar zum ABGB mellett a szisztematikus ábrázolások közül 
kiemelkedő BYDLINSKI, P.: Grundzüge des Privatrechts c. műve. 

 A társasági jog továbbfejlődésében nagy szerepet játszottak azok a monografikus 
művek, amelyek nem ritkán úttörő teljesítményükkel íródtak a társasági jog történetébe. Ezek 
a művek kritikai éllel közelítettek a problémás területek felé, elindítva ezzel olyan vitákat, 
amelyekből építő javaslatok születtek. 

 A bírósági gyakorlat főleg a kommentárokra támaszkodik. Terjedelmük és számuk 
jelentősen meghaladja a normaszöveg nagyságát. Lényegében az alapmunkákra támaszkodó 
nagy kommentárokat (Großkommentaren) és a rövidebb kommentárokat (Kommentierungen) 
különböztetjük meg.  

 Más területektől eltérően, nagyobb jelentősége van a kézikönyveknek (Handbücher), a 
mindennapi gyakorlati használatra szánt gyűjteményeknek. Csak példálózva említjük meg a 
személyegyesítő társaságok kézikönyveit (pl.: WESTERMANN), továbbá a négy kötetes 
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Münchener Handbuch-ot és iratmintatárakat (pl.: Beck’sche Formularbuch, Münchener 
Vertragshandbuch zum Gesellschaftsrecht). Ezek a kiadványok a gyakorlatot tükrözik, ezért 
mindenképpen hasznos a tanulmányozásuk. 

 Jegyezzük meg a német szállóigét: „Egy pillantás a törvénybe, és elszállnak a 
kétségek“. Aki a társasági jog fejlődéstörténetének és jogalkotásának jelentőségét felismeri, 
nem dolgozhat a jogszabályok nélkül. Ezek közül a legfontosabb a Bürgeliches Gesetzbuch 
(BGB) és a Handelsgesetzbuch (HGB). 

 Jóllehet a német jogban nem ismeretes az esetjog; a joggyakorlat – nevezetesen a 
legfelsőbb bírósági eseti döntések – kimagasló jelentőségűek a tudományban és a 
gyakorlatban egyaránt. A német legfelsőbb bíróság (Bundesgerichtshof) kereskedelmi és 
társasági joghoz tartozó döntéseit az „Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in 
Zivilsachen, BGHZ“ elnevezésű hivatalos gyűjteményben találjuk meg. 

 A társasági jog művelői a szakfolyóiratokban is leteszik kézjegyüket. Az általános 
gyakorlati kérdéseket felvető folyóiratok mellett (pl.: Juristische Rundschau JR, 
Juristenzeitung JZ, Neue Juristische Wochenschrift NJW) a bírósági joggyakorlati 
tudósításokban (mint pl.: Rechtsprechungsreport NJW-RR), az európai határokat átívelő 
gyakorlatot tartalmazó szakfolyóiratokban (pl.: Europarecht EuR, Europäische Zeitschrift für 
Wirtschaftsrecht EuZW), továbbá a speciális folyóiratokban is megjelennek az összegző, az 
elemző és kritikai javaslatokat is megfogalmazó írások. Utóbbiakhoz tartoznak például az 
osztrák ecolex, a Der Gesellschafter (GezRZ) és a Wirtschaftliche Blätter (WBl.). A társasági 
jog gyakorlati fejlődéséhez hozzájárulnak régi múlttal rendelkező, például a Zeitschrift für das 
gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht (ZHR), és a Zeitschrift für Unternehmens- und 
Gesellschaftsrecht (ZGR) folyóiratok cikkei is. 

 Az olvasó a bibliográfiai adatokat és a rövidített hivatkozási formákat az egyes 
országok irodalomjegyzékében találja. Az értekezést rövidítésjegyzékkel egészítettük ki.  

 

 A társasági jog elsősorban gyakorlati jog, de ezzel egyidejűleg magas színvonalon 
kimunkált dogmatikát igényel. Az értekezés feladata, hogy a már kidolgozott német 
jogdogmatikai alapokat – amely mögött több mint száz éves gyakorlat és irodalom áll – 
bemutassa és elemezze. A kommentárok, amelyek a gyakorlati szakemberek munkájához 
szükségesek, nem helyettesítik ezeket az ismereteket.  

 Az összehasonlító és leíró-elemző módszer tapasztalatait a magyar társasági jogban 
lehetséges elméleti és gyakorlati fejlődési utak megnyitására kívánja az értekezés 
felhasználni. Mindehhez a magyar társasági jogi szakirodalomban rendelkezésre álló művek 
megismerése nélkülözhetetlen. A századfordulós kodifikációs kísérletektől a napjainkban 
folyó újrakodifikálással bezáróan nyomon követi az értekezés a társaságok jogi sorsát a 
jogtudósaink tollából született kiváló monográfiák, tankönyvek, tanulmányok és cikkek 
segítségével. 
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III. 
A KUTATÁS EREDMÉNYEI ÉS A HASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGEI 

 

A disszertáció gyakorlati jelentősége és a kodifikáció miatti aktualitása megfelelő teret 
biztosít a feltárt anyag széleskörű alkalmazására.  

 Eredményei kamatoztathatók az egyetemi képzésben, fakultatív tantárgyak 
oktatásában. Az elmúlt tanévekben a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán 
jegyzett – Személyegyesítő társaságok a német jogban című – speciális kollégiumi órákon a 
külföldi kutatások eredményei közvetlenül is hasznosultak. Az értekezés egyes részeiből 
egyetemi jegyzet megírását tervezi a doktorjelölt. Már elkészült a „Szószedet az osztrák és 
német társasági jog tanulmányozásához” című munka, amely az egyetemi képzésben és a 
gyakorlatban tevékenykedőknek is hasznos segítséget nyújthat. 

 Az új Polgári Törvénykönyv és a gazdasági társaságokról szóló törvény kodifikációja 
kapcsán a kodifikációs bizottságok véleményének összevetése és a társasági jog 
jogharmonizációs célzattal megjelenő irányvonalának erősödésének értékelése mellett 
megfogalmazódtak a társasági joghoz kapcsolódó de lege ferenda javaslatok. Az 
újrakodifikálás idején kiemelten hasznosak lehetnek a német és az osztrák társasági jog 
feldolgozásából származó tapasztalatok. 

 Törekedtünk az osztrák és a német jog feltárásán keresztül a külföldi jogintézményre 
vonatkozó magyar nyelvű ismeretanyag bővítésére, és egy hiánypótló – az osztrák és a német 
társasági jogot bemutató – monografikus jellegű munka elkészítésére.  

 Előpublikációk jelentek meg az értekezés témájában, amelyek a kutatás 
részeredményeinek megjelenítését és közvetítését jelentették a tudományos életben 
résztvevők számára. 
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TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK, SZAKCIKKEK 

1. A polgári jogi társaság jelentősége a magyar és az osztrák jogban 
In: Gazdaság és Jog 2004/7-8. 25-35. pp. 

2. A társasági jogviszonyok szabályozása a német polgári jogi társaságban 
In: Debreceni Jogi Műhely, www.jogimuhely.hu, 1-20. pp. 

3. Az osztrák polgári jogi társaság alapítása, szervezete és jogviszonyai 
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I.  
ÜBERBLICK DER FORSCHUNGSAUFGABE, ZIELSETZUNG DER FORSCHUNG 

 

Ziel und Aufgabe des vorliegenden Werks schlagen sich im Plan der Darstellung und in 
einem unkonventionellen Aufbau nieder: 

 Die Dissertation stellt die Struktur des deutschen-österreichischen Gesellschaftsrechts, 
die grundlegenden Merkmale der Gesellschaftstypen dar, wahrend die Abgrenzungsfragen 
stets betonend auch erscheinen, welche zum besseren Verstehen des Systems beitragen. 
Ausbreitend auf die deutschen - österreichischen Gesellschaftsrechtstheorien bzw. 
Regelungen verfasst die Dissertation ihre Grundfragen und bildet ein umfassendes Bild über 
das auf kompliziertem Grunde liegende System des deutschen Gesellschaftsrechts. Die 
Zusammenhänge in der Doktrin sind aufmerksam gemacht, in denen die Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts für einen wesentlichen Teil des Gesellschaftsrechts sondern für 
Basisinstitut gehalten wird. 

 

Die Struktur der vorliegenden Darstellung: 

 I. Ein Erster Teil ist der Herausbildung und Darstellung der Allgemeinen Lehren 
gewidmet. Das Gesellschaftsrecht ist zu allem erst praktisches Recht aber es setzt zugleich 
einen hohen Stand an ausgereifter Dogmatik voraus. 

 II. Die Personengesellschaften bilden den Zweiten Teil, der mit der Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts als dem Urbild der Personengesellschaften beginnt. Die Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts, deren sachgerechte Behandlung besonders differenzierte 
gesellschaftsrechtliche Kenntnisse voraussetzt, wird im weiteren Zuge der Darstellung 
analysiert, bevor die Darstellung auf die anderen Personengesellschaftsformen eingeht.  

Im Zweiten Teil werden die einzelnen Personengesellschaftsformen, je für sich, aber 
aufeinander aufbauend geschildert. Im diesen Teil werden die besonderen Lehren des 
Personengesellschaftsrechts dargestellt, und zwar folgend mit den am stärksten verfestigen 
Personengesellschaften. Als wichtigste Personengesellschaften wurden unter genannt: die 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft, 
stille Gesellschaft. 

Diese Rechtsformen bestimmen den Gegenstand unseres Zweiten Teils. Hinzukommen 
werden als Sondertypen die Freiberufliche Partnerschaft, die Partenreederei, die Europäische 
Wirtschaftliche Interessenvereinigung und die Kapitalgesellschaft & Co. (insbesondere 
GmbH & Co. KG).  

 III. Im Dritten Teil wird das österreichische Gesellschaftsrecht basierend auf die 
Struktur der ersten beiden Teile geschildert, betonend die Ähnlichkeiten, die Unterschiede 
und die speziellen Verhältnisse zwischen deutschen und österreichischen Rechten.  

 IV: Im Vierten Teil werden einige problematische Fragen des ungarischen 
Gesellschaftsrechts geschildert und im Vierten Teil werden unter Rückgriff auf die in ersten 
drei Teilen geschilderten Lösungen, Fragen und Antworten aufgezeigt, die die Rechtsordnung 
Aktuell bereithält. Nicht behandelt werden das Konzernrecht und das Steuerrecht, da diese 
den Rahmen dieser Dissertation sprengen würden. 
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1. Die historische Dimension des Gesellschaftsrechts. Eine umfassende Geschichte des 
deutschen Gesellschaftsrechts liegt nicht vor. Das könnte teils auf der problematischen 
Begriffsbildung, teils auf einem ahistorischen Zug der Gesellschaftsrechtsliteratur beruht 
werden. Die Gesellschaftsrechtswissenschaft so, wie wir sie heute verstehen, entstand im 
Wesentlichen erst im 19. Jahrhundert und hat vor allem im 20. Jahrhundert an Bedeutung und 
Ausdifferenzierung ständig zugenommen.  

 Die Gesellschaftsrechtspraxis lebt aus modernen Erscheinungen und Anforderungen 
des Rechtslebens, und sie droht – nicht zuletzt unter dem Einfluß des Steuerrechts – immer 
kurzatmiger zu werden. Das gilt nicht nur für das Gesellschaftsrecht insgesamt, sondern auch 
die einzelnen Gesellschaften bekommen den provisorischen Charakter des Gesellschaftsrechts 
zu spüren. Rechtsformänderungen und Umstrukturierungen, die noch vor Jahrzehnten als 
Ausnahmeerscheinungen angesehen wurden, werden mehr und mehr zur Normalität. 
Elastizität und Wandel, wie sie hiernach im Vordergrund stehen, erlauben indes keine 
Vernachlässigung der historischen Dimension allen Rechts. Das zeigt sich besonders, wenn 
man – wie dies hier geschehen soll – dem Gesellschaftsrecht eine Institutionelle Basis zu 
geben versucht.  

 Rechtsordnung ist System und Prozess. „Wer nicht um das Woher weiß, wird das 
Heute und das Wohin nicht begreifen können“ (Karsten Schmidt). Viele Unstimmigkeiten im 
Normengefüge des gesetzlichen Gesellschaftsrechts finden durch eine historische Schau – und 
nur durch sie! – ihre Erklärung und nicht selten auch ihre Auflösung.  

 Die Geschichte des Gesellschaftsrechts ist Sozialgeschichte und Normengeschichte. 
Dabei haben freilich die sozialgeschichtlichen Strömungen das gesellschaftsrechtliche 
Normengefüge wesentlich geprägt, denn dieses ist nicht zuletzt instrumentelle Umsetzung 
sozialer und ökonomischer Wirklichkeit. 

 Die Normen des Gesellschaftsrechts sind kompliziert und werden referiert, wo es auf 
historische Zusammenhänge ankommt. Die Bedeutung der Normengeschichte kann dann an 
Ort und Stelle im konkreten Zusammenhang deutlich gemacht werden. Vorerst geht es um 
eine grundsätzliche Feststellung: Die Bedeutung der Normengeschichte beschränkt sich nicht 
auf einzelne Fragen der historischen oder teleologischen Interpretation von Rechtsnormen, 
sondern sie erstreckt auf die Grundlagen des gesamten Gesellschaftsrechts.  

 Dies hat folgenden Grund: Es gibt Rechtformen, deren Regelung seit 1861 
(Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch) annähernd unverändert geblieben ist (OHG, KG 
und stille Gesellschaft), die aber trotzdem ihr Gesicht in der Rechtswirklichkeit verändert 
haben. Ganz im Gegensatz dazu stehen Rechtsformen, die ebenso alt oder kaum jünger sind, 
aber einer wiederholten gesetzgeberischen Reform unterworfen wurden (AG und 
Genossenschaft). Bei der ersten Gruppe muss die Handhabung der Gesetze einer geänderten 
Wirklichkeit angepasst werden, während bei der zweiten der Gesetzgeber wesentlichen 
Einfluß auf die Gesellschaftsrechtwirklichkeit nahm. Andere Rechtformen wurden erst 
künstlich geschaffen (so die GmbH) oder erst durch das BGB reichseinheitlich geregelt (so 
der Verein und die Gesellschaft bürgerlichen Rechts).  

 Auch die Europäisierung des Gesellschaftsrechts trägt nicht zu seiner inhaltlichen 
Geschlossenheit bei, weil die supranationale Harmonisierung nicht beim Ganzen, sondern bei 
Einzelproblemen anzusetzen pflegt. Das Gesellschaftsrecht erweist sie damit nicht nur als 
normativ zersplittert, sondern das Gesetzesrecht befindet sich bei den einzelnen Rechtsformen 
auf einem ganz unterschiedlichen Entwicklungsstand. Es fehlt deshalb nicht nur äußerlich an 
einer geschlossenen Gesellschaftsrechtskodifikation, sondern die vergleichende Betrachtung 
wird immer wieder Friktionen im Normenbestand aufdecken. Durch historische, 
vergleichende und institutionelle  Betrachtung will das vorliegende Werk dazu beitragen, 
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allgemeine Lehren des Gesellschaftsrechts herauszuarbeiten und das provisorische Stadium 
des Gesellschaftsrechts zu überwinden. 

 

2. Das Gesellschaftsrecht entwickelt sich zwar dynamisch, wobei diese Entwickelung im 
Hinblick auf die einzelnen Rechtsformen ziemlich unterschiedlich ist. Die Regelungen sind 
allerdings – auch historisch bedingt – durch Zersplitterung und dadurch gekennzeichnet, dass 
ein klar konturiertes Gesamtkonzept nicht ausgeprägt ist. 

 Es gibt keine Kodifikation des Gesellschaftsrechts. Das einschlägige Gesetzesrecht ist 
an den einzelnen Rechtsformen orientiert und befindet sich bei diesen Rechtsformen auf 
einem sehr uneinheitlichen Stand. Aufgabe der Wissenschaft ist es, das Recht dieser einzelnen 
Rechtsformen aus den of mangelhaften Einzelregelungen und den allgemeinen Lehren des 
Gesellschaftsrechts herauszuarbeiten. Dazu ist ein Prozess der Institutionenbildung 
erforderlich, der wiederum in einer Gesamtdarstellung besser vollzogen werden kann als in 
Kommentarwerken. 

 Das deutsche Gesellschaftsrecht ist nicht in einem einheitlichen Gesetzeswerk 
geregelt, sondern beruht auf einer Vielzahl von Gesetzen und Gesetzbüchern. Das bürgerliche 
Gesetzbuch (BGB) enthält in seinen §§ 21 ff. die Normen für die Grundform Vereins und in 
§§ 705 ff. die Regelungen bezüglich der Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Die Vorschriften 
für die handelsrechtlichen Personengesellschaften (OHG, KG) ergeben sich aus dem 
Handelsgesetzbuch (auch stille Gesellschaft und Reederei).  

 Darüber hinaus gibt es Gesetzeswerke, welche speziell in Bezug auf bestimmte 
Gesellschaftsformen erlassen wurden. Regelungen, bezüglich der Partnerschaft finden sie im 
Gesetz über Partnerschaftsgesellschaften Angehöriger freier Berufe von 1994 (PartGG), Das 
Recht der Aktiengesellschaften soweit der Kommanditgesellschaft auf Aktien ergibt sich aus 
dem Aktiengesetz (AktG), das Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung 
(GmbHG) regelt die Rechte und Pflichte für GmbH, das Gesetz betreffend die Erwerb- und 
Wirtschaftsgenossenschaften (GenG) die der eingetragenen Genossenschaften (eGen). Vom 
gem. der Verordnung des Rates Nr. 2137/85, am 14.11 1988 erlassenen Gesetzt wurde die 
Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV) geregelt. 

 

3. Allgemeines Gesellschaftsrecht und besonderes Gesetzesrecht. Das Gesellschaftsrecht ist 
ein kompliziertes und schwieriges Rechtsgebiet. Sein Formenreichtum und sein Praxisbezug 
haben dafür gesorgt, dass es immer weiter ausdifferenziert und damit immer mehr zur 
Spezialisierungsmaterie wurde. Dem System des Gesellschaftsrechts hat dies nicht gut getan. 
Auch das unkoordinierte nebeneinander getrennter Gesetze hat diese Materie unübersichtlich, 
nicht selten auch im Inhalt unstimmig gemacht. Vor uns liegt damit ein Rechtsgebiet, dessen 
Einzelprobleme hier detailliert, dort fragmentarisch geregelt worden sind und dessen 
Gesetzesbestand, je nach den rechtspolitischen Tagesbedürfnissen, hier reformiert, dort aber 
unverändert belassen worden ist.  

 Das positive Gesellschaftsrecht trägt insofern provisorische Züge, die nur durch einen 
zuverlässigen Kanon von allgemeinen Lehren überwunden werden können. Der Allgemeine 
Teil des Bürgerlichen Gesetzbuchs, von dem solche Lehren erwartet werden könnten, 
entspricht in vielen Punkten nicht den besonderen Anforderungen des Kooperations- und 
Verbandsrechts, und so ist die Gesellschaftsrechtswissenschaft aufgerufen, aus dem teils 
unvollkommenen und unstimmigen Normenbestand sowie aus der Praxis und Lehre des 
Gesellschaftsrechts allgemeine Lehren zu entwickeln. Hier liegt – weit über die Erläuterung 
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des positiven Gesellschaftsrechts hinaus – die Verantwortung und die Chance der 
Lehrbuchliteratur. Das vorliegende Werk greift diese Herausforderung auf.  

 Die Herausbildung allgemeiner Lehren aus dem durch Gesetze, 
Gerichtsentscheidungen und Anschauung  vorgegeben Material wird hier als 
„Institutionenbildung“ bezeichnet. Es kann dabei nicht darum gehen, das Rechtsformdenken 
einfach durch Einebnung aller Unterschiede zu überwinden, sondern es geht um allgemeine 
Lehren, die eine differenzierte, aber doch stimmige Handhabung der Einzelrechtsformen 
tragen.  

 Dadurch soll die Konsolidierung des Gesellschaftsrechts vorangetrieben und eine 
sachgerechte Handhabung des gesellschaftsrechtlichen Instrumentariums erleichtert werden. 
Verschiedentlich kann dabei auf bereits anerkannte Prinzipen zurückgegriffen werden, z.B. 
auf die Lehre vom gemeinsamen Zweck, von der juristischen Person und der Gesamthand, 
von der fehlerhaften Gesellschaft, von den mitgliedschaftlichen Informations- und 
Mitwirkungsrechten, von der „actio pro socio“ usw. Diese Prinzipien müssen zwar kritisch 
fortgebildet, aber nicht neu geschaffen werden. In vielerlei Hinsicht ist der hier geforderte 
Institutionalisierungsprozess erheblich vorangebracht worden, teils durch den Gesetzgeber, 
teils durch Rechtsprechung und Literatur. Aber es gibt auch unerforschtes Terrain. In mancher 
Beziehung müssen neue Wege gesucht werden. Dabei werden neben Gesetzesnormen, 
praktischen und rechtspolitischen Einsichten auch entwicklungsgeschichtliche Beobachtungen 
eine Rolle spielen. 

 

4. Das Gesellschaftsrecht bildet einen Kernbereich des Unternehmensrechts, den Teil der 
Privatrechtsordnung also, der durch einzelwirtschaftliche, sozialpolitische und 
gesamtwirtschaftliche Aspekte geprägt wird. 

 Das deutsche Gesellschaftsrechts ist Teil des Privatrechts. Das Gesellschaftsrecht ist 
das Recht der privaten Gemeinschaften (Personenvereinigungen), die zur Erreichung eines 
bestimmen Zwecks durch rechtsgeschäftliche Vereinbarung (Gesellschaftsvertrag) begründet 
werden. Das dominierende Strukturmerkmal dieser Gesellschaften ist die gemeinsame 
Zweckverfolgung. Dieser Vertrag weist als schuldrechtlicher und organisationsbegründender 
Vertrag zugleich eine juristische Doppelnatur auf. 

 Die Systematik des Gesellschaftsrechts orientiert sich herkömmlicherweise an den 
positivrechtlichen Rechtsformen, die teils außerordentlich heterogen, teils dagegen 
untereinander artverwandt sind und lediglich abgestufte Differenzierungen aufweisen. Diese 
Rechtsformen können unter ganz unterschiedlichen Aspekten geordnet werden. Dies 
geschieht nicht nur um der Freude am Systematisieren willen, sondern im Hinblick auf 
rechtsgrundsätzliche Übereinstimmungen und Unterschiede. Deshalb müssen die Gruppen so 
gebildet werden, dass sie rechtsgrundsätzliche Unterschiede benennen und typische 
Rechtsfolgen indizieren. Im Einzelnen sind die Ordnungskriterien umstritten. Die Systematik 
sollte vom praktischen Nutzen der Differenzierungen bestimmt sein. 

 Rechtformtypen und Typen im Gesellschaftsrecht. Es wurde schon darauf hingewiesen, 
dass sich die idealtypischen Merkmale der gesellschaftsrechtlichen Rechtsformen nicht voll 
mit den Realitäten des Rechtslebens decken. Die Rechtsformen der Gesellschaften und 
Verbände sind tatbestandlich definiert und vom Gesetz zugelassen. Die Typen der 
Gesellschaften und Verbände ergeben sich  aus dem Anschauung des Rechtslebens. Auch die 
gesetzlichen Tatbestände wachsen zwar aus Anschauungstypen heraus (klassische Beispiel: 
des Genossenschaftsbegriffes des § 1 GenG), aber sie weisen  jedenfalls im Idealfall ein hohes 
Maß an Abstraktion auf und sind auf Subsumtionsfähigkeit zugeschnitten (Beispiele: die 
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Begriffe der OHG, der KG oder der KGaA in §§ 106, 161 HGB, 278 AktG). Hier und da 
blickt der typologische Hintergrund auch durch die gesetzlichen Tatbestände hindurch. Ob in 
einem konkreten Fall ein rechtsfähiger oder ein nichtrechtsfähiger Verein vorliegt, kann mit 
begrifflicher Schärfe festgestellt werden, denn der rechtsfähige Verein muss entweder in das 
Vereinsregister eingetragen oder von einer Verwaltungsbehörde konzessioniert sein (§§ 21 f. 
BGB).  

 Ob dagegen ein nichtrechtsfähiger Verein oder eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
vorliegt, kann nur durch typologischen Strukturvergleich festgestellt werden. Im Grundsatz 
aber lassen sich Tatbestand und Typus im Gesellschaftsrecht unterscheiden. Ein Blick auf das 
Rechtsleben zeigt nun, dass es innerhalb einer Rechtsform Typusvariationen und atypische 
Gestaltungen gibt. 

 Charakteristisch für das Denken in Rechtformen ist sodann, dass der Blick auf 
einzelne Rechtsgebildete gerichtet ist, hinter denen sich in Wahrheit komplexere 
Sozialgebilde verbergen können. Auch hier darf das Gesellschaftsrecht nicht die Augen vor 
Rechtserheblichkeit formübergreifender Rechtsverhältnisse verschließen. Als Beispiel sei 
genannt: die Kapitalgesellschaft & Co., die mittelbare Unternehmensbeteiligung, der Konzern 
und die Holdingstruktur. 

 Vielfach werden im Gesellschaftsrecht Gesellschaften im weiteren und im engeren 
Sinne unterschieden. Als Gesellschaften im weiteren Sinne werden dann alle privatrechtlichen 
Zweckvereinigungen bezeichnet, als Gesellschaften im engeren Sinne dagegen nur diejenigen, 
die auf der Grundlage persönlicher Verbundenheit errichtet werden und von der Individualität 
ihrer Mitglieder abhängen.  

 Gesellschaften im engeren Sinne wären demnach die Personengesellschaften 
(Gesellschaft bürgerlichen Rechts, offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft und 
stille Gesellschaft). Alle anderen, vor allem die Vereine, wären nur Gesellschaften im 
weiteren Sinne. Diese Unterscheidung ist insofern nicht unberechtigt, als die 
Personengesellschaften nach Art und Struktur eine eigene Gruppe im Gesellschaftsrecht 
bilden. Sie ist aber doch inhaltlich blass. Sie deckt sich weitgehend mit der sogleich zu 
besprechenden Unterscheidung zwischen Personengesellschaften und Körperschaften und 
besagt im Wortsinne, sondern auch Vereine und mit ihnen die Kapitalgesellschaften und 
Genossenschaften gehören. 

 Gesellschaftsformen in diesem Sinne sind insbesondere die GbR, die OHG, die KG, 
die Partnerschaftsgesellschaft, die Reederei, die StG, der eV, die AG, die KGaA, die GmbH, 
die eG, die VVaG und die EWIV. 

 

5. Die Gesellschaftsformen des deutschen Rechts lassen sich auf zwei Grundformen 
zurückführen, die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (§§ 705 ff. BGB) sowie den Verein (§§ 21 
ff. BGB), die für Typ der rechtsfähigen Vereinigung bzw. der (rechtsfähigen) Körperschaft 
stehen. Derartige Zuordnung und Einteilung kann Hilfe leisten, wenn eine Lücke in der 
Regelung des für die jeweilige Rechtsform geltenden Gesetzes auszufüllen ist. Der Rückgriff 
auf die Regelung des Grundtyps kann gegebenenfalls die Lücke schließen  

 Als wichtigste Personengesellschaften wurden unter genannt: die Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts, die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft, stille 
Gesellschaft. 
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 Das Gesellschaftsrecht beruht auf einer Grundidee, die in Verselbständigung vom 
Vermögen mit der Konsequenz der Haftungsbeschränkung fokussiert. Dementsprechend 
differenziert das Gesellschaftsrecht zwischen Personengesellschaften und Körperschaften. 

 

6. Üblicherweise unterscheidet das deutsche - österreichische Recht Personengesellschaften 
und Körperschaften. Als Charakteristikum der Personengesellschaft gilt die Abhängigkeit von 
der Individualität ihrer Gesellschafter, als Charakteristikum der Körperschaft dagegen die 
überindividuelle Verselbständigung (Fortdauert bei Tod und Austritt, Vertretung durch dritte, 
Mehrheitsentscheidungen in der Versammlung).  

 Es wird noch zu zeigen sein, dass diese Eigenschaften der Personengesellschaften 
bzw. Körperschaften nur typischerweise, nicht dagegen begriffsnotwendig zukommen. Sie 
prägen aber doch den gesetzlichen Strukturtypus. Zu den Personengesellschaften gehören: die 
Gesellschaft bürgerlichen Recht (GbR), die offene Handelsgesellschaft (OHG), die 
Kommanditgesellschaft (KG), die stille Gesellschaft (StG), die Reederei, die 
Partnerschaft/Partnerschaftsgesellschaft, Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung 
(EWIV).  

 Körperschaften (Vereine i. w. S.) sind die Vereine, die Kapitalgesellschaften und die 
Genossenschaften, nämlich im einzelnen: der Verein des bürgerlichen Rechts, die 
Aktiengesellschaft (AG), die Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA), die Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung (GmbH), die Genossenschaft (Gen), der Versicherungsverein auf 
Gegenseitigkeit (VVaG), die Europäische Aktiengesellschaft (SE). 

 Diese Unterscheidung ist jedenfalls für die Ordnung der gesetzlichen Rechtsformen 
von großer Bedeutung. Historisch gesehen sind die Personengesellschaften des geltenden 
Rechts als deutschrechtlich modifizierte societas entstanden, die Körperschaften dagegen als 
Vereine, unter denen als eine besondere Gruppe die Kapitalgesellschaften herausragen: die 
Aktiengesellschaft, die (im ADHGB noch als Personengesellschaft eingeordnete) 
Kommanditgesellschaft auf Aktien und die GmbH. Für beide Gruppen gelten nach dem 
Gesetz je unterschiedliche Grundregeln. 

 Die Unterscheidung zwischen Personengesellschaften und Körperschaften ist für das 
Verständnis des geltenden Rechts unentbehrlich. Klarheit muss allerdings darüber bestehen, 
dass mit ihr nur die vom Gesetz unterstellte Idealstruktur und nicht in jedem Fall die 
tatsächlich vorgefundene Realstruktur benannt ist. Die Gestaltungsfreiheit im 
Gesellschaftsrecht hat zum Entstehen kapitalistischer Personengesellschaften und 
personalistischer Kapitalgesellschaften geführt. Im Fall der GmbH kann man sogar sagen, 
dass diese Gesellschaft – obwohl als kleine Kapitalgesellschaft konzipiert – in der Mehrheit 
der Fälle personalistisch strukturiert ist, vor allem bei den Familiengesellschaften und 
Körperschaften nicht als eine unüberwindbar trennende Schlucht verstanden werden. 

 Eine strenge Abgrenzung und Unterscheidung der beiden Grundtypen lässt sich heute 
indes nicht mehr voll durchhalten, da die Bildung von Mischformen (z. B. GmbH & Co. KG) 
die Grenzen verwischt. Der Wert der Einteilung erschöpft sich so weitgehend in der 
Herstellung systematisch Kategorien. Daraus folgt: die Worte „Personengesellschaften“ und 
„Körperschaften“ bezeichnen einen idealtypischen Gegensatz und zwei sich gegenseitig 
ausschließende Tatbestände. 

 Im Wirtschaftsleben erfolgt einer Gesellschaft zur Bündelung der Interessen zweie 
oder mehr Rechtspersonen. In Form der Personengesellschaft stellt unser Recht hierfür ein 
ausgesprochen flexibles, das heißt gestaltungsfähiges und gestaltungsoffenes Instrumentarium 
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zur Verfügung. Der Kontrast zur Kapitalgesellschaft und deren Förmlichkeiten sind 
bemerkenswert.  

 Als Vorteile der Personengesellschaften sind allererst die folgenden zu erwähnen: 

Die Anpassungsfähigkeit (Flexibilität) der Personengesellschaft kommt in allen Beiträgen 
dieses Werkes Ausdruck: 

Eine Personengesellschaft kann ohne „harte“ Rechtsakte entstehen, ja sogar häufig unbemerkt 
oder jedenfalls unbeabsichtigt, und ebenso wieder beendet werden.  

Eine Personengesellschaft kann natürliche oder juristische Personen Gesellschafter werden 
lassen und sich auch außerhalb nationaler Grenzen bewegen. 

 Innen- und Außengesellschaften. Ein weiteres Kriterium zur Differenzierung zwischen 
Personenvereinigung und Körperschaft ergibt sich bei Rückgriff auf die Merkmale der Innen- 
und Außengesellschaft. Innengesellschaft kennzeichnet dabei die Beziehung der 
Gesellschafter untereinander, die Außengesellschaft die Beziehung der Gesellschaft zu 
Dritten. Eine Körperschaft ist zugleich Innen- und Außengesellschaft. Eine 
Personengesellschaft kann, wie am Beispiel der stillen Gesellschaft ersichtlich wird, auch als 
reine Innengesellschaft bestehen. Der Unterschied beruht auf der zwangsläufigen 
Rechtfähigkeit der Körperschaften. Rechtsfähige Verbände nehmen notwendig als Einheit am 
Rechtsleben teil und sind daher immer Außengesellschaft. 

 Bei der Rechtsformwahl kann es schließlich eine Rolle spielen, ob eine Rechtsform als 
Allzweckinstrument für jeden erlaubten Zweck zur Verfügung steht oder ob sie nur für 
bestimmte Zweck gewählt werden kann (so die Genossenschaft, der Versicherungsverein auf 
Gegenseitigkeit, die Partenreederei, die Freiberufliche Partnerschaft du die Europäische 
Interessenvereinigung). Insofern kann man von Universal- und Spezialrechtsformen sprechen. 

 

7. Rechträgerschaft. Gesellschaften bilden nicht zwingend, doch typischerweise zur 
Erreichung des verfolgten Zwecks ein besonderes Gesellschaftsvermögen. Die Frage, wie das 
Vermögen zu verwalten ist und wem es zusteht, kann unterschiedlich geregelt sein. Die 
deutsche Rechtsordnung stellt drei Modelle zur Verfügung: die Bruchteilgemeinschaft, die 
Gesamthand und die juristische Personen. 

 Vielfach unterscheidet man zwischen Vereinigungen mit und ohne Rechtfähigkeit. Zu 
den Vereinigungen mit Rechtsfähigkeit werden dann die herkömmlich anerkannten 
juristischen Personen gezählt (rechtfähiger Verein, Aktiengesellschaft, GmbH, eingetragene 
Verein, VVaG), zu den Vereinigungen ohne Rechtsfähigkeit dagegen die 
Personengesellschaften und die nichtrechtsfähigen Vereine. Diese scheinbar so klare 
Gegenüberstellung setzt aber ein einheitliches Verständnis des Begriffs Rechtsfähigkeit 
voraus, und sie verdeckt Differenzierungsprobleme. In dogmatischer Hinsicht besteht nämlich 
Streit, ob Rechtfähigkeit überhaupt dergestalt verabsolutiert werden kann, dass sie entweder 
vorhanden oder nicht vorhanden ist. Weiter ist die Einordnung der Gesamtsgesellschaften 
rechtsdogmatisch und praktisch umstritten. Aber selbst wenn man vorerst von diesen 
Schwierigkeiten absieht, ist nicht zu verkennen, dass mindestens Dreiteilung vorzunehmen 
ist: juristische Personen, Gesamthandsgesellschaften,  reine Innengesellschaft. 

 Damit sind die Extreme einander gegenübergestellt. Eine juristische Person kann 
gewiss Trägerin von Rechts und Pflichten sein (das ist ja der Sinn dieser Rechtskonstruktion), 
und ebenso gewiss fehlt einer bloßen Innengesellschaft diese Fähigkeit. Dazwischen ist 
Spielraum für die umstritten sog. Gesamthandsgemeinschaften, insbesondere für die 
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nichtrechtsfähigen Vereine und die Gesamthands – Personengesellschaften. Ihre Dogmatik, 
vor allem ihr Verhältnis zu den juristischen Personen, wird näher zu behandeln sein. 

 Von erheblicher Tragweite ist daneben der Unterschied zwischen 
Verbansdsorganisationen und bloßen Schuldverhältnissen im Gesellschaftsrecht. Auf ihn wird 
zurückzukommen sein. Verbandsorganisationen haben Mitglieder, Schuldverhältnisse haben 
Parteien. Die Unterscheidung ist nicht völlig deckungsgleich mit derjenigen zwischen 
Außengesellschaften und Innengesellschaften. Außengesellschaften treten gegenüber Dritten 
als kollektive Rechträger in Erscheinung, und zwar als Verbände (was die Möglichkeit von 
Einpersonen-Kapitalgesellschaften nicht ausschließt).  

Hieran fehlt es bei Innengesellschaften, insbesondere bei der stillen Gesellschaft. Diese 
Gesellschaften können daher auch nichts Träger von Rechten und Pflichten, nicht Inhaber 
eines Gesellschaftsvermögens, nicht Prozessparteien und nicht Gemeinschuldner im 
Insolvenzverfahren sein. Nicht generell ausgeschlossen ist dagegen die Begründung einer 
Verbandsstruktur, die Mitglieder und Organe aufweist. 

 Die Unterscheidung zwischen Verbänden und bloßen Schuldverhältnissen wird als 
einer der Leitgedanken dieses Aufsatzes immer wieder in Erscheinung treten. Beispielsweise 
haben die Satzungen und Gesellschaftsverträge bei Verbänden gegenüber rein 
schuldrechtlichen Verträgen eine völlig andere Qualität, was sich nicht zuletzt dann auswirkt, 
wenn ein fehlerhafter Vertrag vorliegt. Auch im Recht der Mitgliedschaft kommt die 
Unterscheidung zum Tragen. Der verfasste Verband ist eben weitaus mehr als ein 
Schuldverhältnis. 

 Der Unterscheid zwischen Zivil- und Handelsgesellschafen ist nur Spiegelbild der 
positivrechtlichen Einordnung in das Handelsrecht. Handelsgesellschaften – Formkaufleute, 
OHG und KG – sind Kaufleute nach § 6 HGB. 

 Nicht hiermit zu verwechseln ist die Unterscheidung zwischen nichtwirtschaftlichen 
und wirtschaftlichen Vereinigungen. Sie spielt im Vereinsrecht eine ganz wesentliche Rolle 
(§§ 21, 22 BGB). Darüber hinaus werden im Recht der BGB-Gesellschaft unterschiedliche 
Haftungsgrundsätze für nichtwirtschaftliche und wirtschaftliche Gesellschaften postuliert. 
Diese Unterscheidung ist allerdings fragwürdig. Es sollte nicht auf den ideellen oder 
materiellen Zweck abgestellt werden, sondern darauf, ob die Gesellschaft Trägerin eines 
Unternehmens ist. 

 Betrieb eines Handelsgewerbes der Gesellschaftszweck muss auf dem Betrieb eines 
Handelsgewerbes gerichtet sein. Der Begriff des Handelsgewerbes ergibt sich aus den §§ 1-3 
HGB, die durch die Handelsrechtsreform 1998 grundlegend geändert worden sind. Dadurch 
wurde auch der Anwendungsbereich der OHG erweitert. Nach wie vor ausgenommen sind die 
freien Berufe. Für sie steht die Gesellschaftsform der Partnerschaft nach dem PartGG zur 
Verfügung. Der Zusammenschluss von Kleingewerbetreibenden ist als BGB-Gesellschaft 
oder, bei Eintragung ins Handelsregister, als OHG möglich. Die Gesellschafter haben die 
Wahlmöglichkeit entsprechend § 2 HGB. 

 

8. Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts in Deutschland – als die Gesellschaft im engsten 
Sinne - ist eine Gesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit. Geregelt durch §§ 705 bis 740 BGB, 
nimmt die GbR im Gesellschaftsrecht insofern eine besondere Stellung ein, als sie der 
organisatorische Grundtyp aller Personengesellschaften ist. Ihre Lage unter der BGB 
Regelungen zeigt, dass diese Gesellschaftsform zuallererst für Schuldrechtsverhältnis 
zwischen den Gesellschaftern zu halten ist. Von dieser Feststellung folgt einiges: eine GbR ist 
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nicht ins Register einzutragen, sie kommt mit der Vereinbarung der Gesellschafter ipso irre 
zustande, verfügt über keine Rechtspersönlichkeit. 

Die GbR ist ein vertraglich begründeter Zusammenschluß mehrerer Personen zur Förderung 
eines gemeinsam angestrebten Zweckes. 

Die GbR zeichnet sich als Allzweckgesellschaft und durch eine Vielzahl rechtlicher 
Gestaltenvarianten aus.  

Sowohl Innenrecht als auch Außenrecht der GbR weitgehend variabel gestaltbar, was u. a. 
auch darin zum Ausdruck kommt, dass neuerdings unter bestimmten Bedingungen eine 
Haftungsbeschränkt der GbR vorgenommen werden kann. 

 Diese erwähnten Merkmale sind in allgemeinen für jene Personengesellschaften 
charakteristisch. Deshalb sind die Bestimmungen in BGB dispositiv anzuwenden, also können 
die Gesellschafter im gegebenen Fall atypisch verfügen. 

 Wenn die GbR auch keinerlei juristische Anpassungsschwierigkeiten an 
unterschiedliche Gesellschaftslagen hat, so wird das sie betreffende Recht dennoch insofern 
überwiegend als fortbildungsbedürftig angesehen, als unternehmenstragende GbR ganz 
offensichtlich nur dann sinnvoll fungieren, wenn sie im Rechtsleben rechtssubjektiv 
verselbstständigte Einheiten sind. 

 Die BGB- Gesellschaft erfreut sich in der Praxis einer großen Beliebtheit, weil sie für 
eine Vielzahl von denkbaren Zwecken geeignet ist. Die rührt daher, dass die BGB-
Gesellschaft kaum zwingende, die private Gestaltungsfreiheit einengende Regelungen 
enthalten. Die BGB-Gesellschaft ist, was ihre Ausgestaltungsmöglichkeiten anbetrifft, im 
Vergleich zu den anderen Gesellschaftsformen besonders elastisch und anpassungsfähig. 

 

9. Die Gesellschaftsrecht in Österreich aufzuschildern, scheint nicht eine leichte Aufgabe zu 
sein, aber hinsichtlich auf ihre Eigenheiten und ihren großen Einfluß auf die Entwicklung der 
europäischen gesellschaftsrecht ist jedenfalls erforderlich. 

 Das Gesellschaftsrecht ist weit verbreitet, es gibt kaum wenig Bereiche unberührt 
geblieben, ihr Spektrum ist allerdings groß. Was die Regelung betrifft, - ähnlich wie bei der 
deutschen - es gibt keine Kodifikation. Die Regelungen bezüglich den einzelnen 
Gesellschaftsformen sind nicht in einem einheitlichen " Gesellschaftsgesetz" zu finden, 
sondern diese sind - ähnlich wie bei der deutschen Lösung - von ABGB, HGB und sonstigen 
Rechtsquellen zu erkennen.  

 Im Jahre 1861 ist das ADHGB erlassen worden. Demnach ist AHGB war von einer 
Kommission, bestehend aus Vertretern der deutschen Bundesstaaten, zu denen auch 
Österreich gehörte, ausgearbeitet worden. Das ist Fortentwicklung dieses Gesetzeswerkes am 
1. 1. 1900 in Deutschland in Kraft getretene HGB wurde in Österreich während der NS-
Besatzung mit Wirkung vom 1. 3. 1939 übernommen.  

 Das deutsche HGB wurde im Zuge des „Anschlusses“ Österreichs in das 
österreichische Recht übernommen. Die ergänzenden Bestimmungen des deutschen BGB auf 
gesellschaftsrechtlichem Gebiet wurden mit der 4. Verordnung zur Einführung 
handelsrechtlicher Vorschriften (EVHGB) eingeführt und subsidiäre Anwendung der 
gesellschaftsrechtlichen Bestimmungen des ABGB ausgeschlossen, um interlokales 
Privatrecht zwischen Österreich und Deutschland durch völlige Rechtsgleichheit zu 
vermeiden. OHG und KG haben demnach gegenwärtig in Österreich und der BRD fast die 
gleiche Rechtsgrundlage (§§ 105 bis 177 HGB und Art 7 Nr. 1 bis 21 EVHGB). Die 
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Ausführungen gelten auch für die stille Gesellschaft (§§ 335 bis 342 HGB und Art Nr. 22 bis 
25 EVHGB).  

 Nach dem ABGB sind die folgenden handels- und gesellschaftsrechtlichen 
Sondergesetzte in Kraft getreten: das Handelsgesetzbuch HGB, Gesetz über Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung (GmbHG), das Aktiengesetz (AktG), Erwerbsgesellschaftengesetz 
(EGG). 

 Man hat auch nicht etwa zur Ergänzung der Regelungen betreffend die 
Personengesellschaften auf die Bestimmungen des ABGB verwiesen, sondern im Rahmen 
einer vierten Verordnung zur handelsrechtlicher Vorschriften (EVHGB) die Anwendbarkeit 
der gesellschaftsrechtlichen Bestimmungen des ABGB für den Bereich des 
Personengesellschaftsrechtes ausgeschlossen und eine Reihe von Bestimmungen des 
deutschen BGB für Österreich anwendbar erklärt. Dabei ist es bis heute geblieben. 

 

10. Die GesbR in Österreich ist seit 1811 in den §§ 1175-1216 ABGB unverändert geregelt. 

 Im Einzelnen ist folgendes zu beachten: Die GesbR ist keine juristische Person, also 
nicht rechtsfähig. Träger der Rechte und Pflichten sind daher die Gesellschafter selbst. 
Demzufolge sind die Gesellschafter die Gläubiger des Gesellschaftsvermögens, die 
Verpflichteten und Berechtigten des Schuldverhältnisses. Wer also etwa mit einer ARGE 
Verträge abschließt, kontrahiert mit allen Gesellschaftern. Auch das der Gesellschaft 
gewidmete Vermögen steht im gemeinschaftlichen Eigentum der Gesellschafter. Dabei 
handelt es sich nach herrschender Meinung um Miteigentum nach ideellen Anteilen, nicht um 
Gesamthandeigentum nach ideellen Anteilen, nicht um Gesamthandeigentum. 

 Das Erwerbsgesellschaftengesetz (EEG) 1990 hat es möglich gemacht, dass ein 
Unternehmen auch dann unter gemeinsamer Firma betrieben werden kann, wenn es sich nicht 
um ein vollkaufmännisches Gewerbe handelt. 

 Die offene Erwerbsgesellschaft (OEG) und die Kommanditerwerbsgesellschaft (KEG) 
sind im Gesetz über eingetragene Erwerbsgesellschaften vom 1990, das mit 1. Jänner 1991 in 
Kraft tritt, geregelt. 

Offene Erwerbsgesellschaft. Bei dieser Rechtsform handelt es sich um eine Gesellschaft, die 
auf einen gemeinschaftlichen Erwerb unter gemeinschaftlicher Firma gerichtet ist, zu deren 
Zweck aber eine OHG nicht gegründet werden kann, weil ein nicht- oder 
minderkaufmännisches Gewerbe geplant ist. Es ist durchaus zutreffend, die OEG als „kleine 
Schwester“ der OHG zu bezeichnen. 

Bei der OEG ist bei keinem der Gesellschafter die Haftung gegenüber den 
Gesellschaftsgläubigern beschränkt. Die OEG stellt sich als Gesamthandschaft dar und bietet 
sich vor allem für Zusammenschluss von Freiberuflern am. 

 Auch die Kommanditerwerbsgesellschaft ist auf den gemeinschaftlichen Erwerbs unter 
gemeinschaftlicher Firma gerichtet, wobei sich die Gesellschafter zu einem nicht- oder 
minderkaufmännischen Erwerbs zusammenschließen. Die KEG ist somit die „kleine 
Schwester“ der KG. 

Bei der KEG ist die Haftung eines oder mehrerer Gesellschafter gegenüber den 
Gesellschaftsgläubigern auf den Betrag einer bestimmten Vermögenseinlage beschränkt 
(Kommanditisten). Die übrigen Gesellschafter sind persönlich unbeschränkt haftende 
Gesellschafter (Komplementäre). 
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11. Im Vierten Teil (ungarisches Gesellschaftsrecht) werden einige problematische Fragen des 
ungarischen Gesellschaftsrechts geschildert und im Vierten Teil werden unter Rückgriff auf 
die im Ersten Drei Teilen geschilderten Lösungen Fragen und Antworten aufgezeigt die 
Rechtsordnung Aktuell bereithält. 

 Nach den in den ersten drei großen Teilen der Dissertation Behandelten haben sich die 
Darstellungsmethoden geändert. Berücksichtigt wurden nicht nur die Einzelheiten des 
Gesetzesrechtes sondern dessen Hintergrund auch. 

 Die vom deutschen-österreichischen Recht ausgeübte Wirkung auf die ungarische 
Gesetzgebung in den 19-20. Jahrhunderten wurde erst dargestellt. 

 In der Vorkriegszeit gab es in Ungarn bereits ein Handelsgesetz (Gesetz Nr. XXXVII 
von 1875 gekennzeichnet durch den Name von István Apáthy) das über Österreich nach 
Ungarn gelangte, sich sehr stark an das alte „Allgemeine Deutsche Handelsgesetzbuch“ 
anlehnte und bis 1945 laufend den Erfordernissen des Wirtschaftslebens angepasst wurde.  

 Als folgende sind die wichtigsten Entwicklungsstationen des ungarischen 
Gesellschaftsrechts erwähnt, bezüglich den Änderungen der Regelungen der GbR. 

 Die wirtschaftlichen Verhältnisse der sozialistischen Gesellschaft sollten durch einen 
Rechtszweig, das bürgerliche Recht, geregelt werden. Damit wurde auch die Problematik des 
Wirtschaftsrechts gelöst und die Regelungen des staatlichen Eigentums und der staatlichen 
Unternehmen innerhalb des Privatrechts platziert. Im Endergebnis hatte das Ptk. (ung.BGB) 
eine einheitliche Kodifizierung des Privatrechts verwirklich, wobei auch die traditionell als 
Handelsgeschäft geltenden Rechtsgeschäfte im Schuldrecht geregelt wurden. 

 Die Entwicklung des selbständigen ungarischen Handelsrechtes dauerte bis 1. Mai 
1960, also bis zum Inkrafttreten des Ptk. Die gesellschaftlichen Bestimmungen blieben aber in 
Kraft und wurden erst 1988 durch das neue Gesetze über die Wirtschaftsgesellschaften  
aufgehoben. Weiterhin gelten, wie erwähnt, die Bestimmungen über kaufmännische 
Anweisung. Diese zeigen am besten die strukturimmanenten Probleme des ungarischen 
Zivilrechts, da es sich hier wiederum nicht bestimmen lässt, wer als Kaufmann gilt. 

 

 12. Auf den Faden unserer Gedanken wurde die Wirkung der Neukodifikation auf dem 
Gesellschaftsrecht betrachtet (Einstimmen der Gegenmeinungen bezüglich der streitigen 
Fragen in den Konzeptionen über das Bürgerliches Gesetzbuch und das Gesetzt von den 
Handelsgesellschaften, das Verhältnis zwischen dem BGB und dem Gesetzt über die 
Handelsgesellschaften). 

Nur in Schlagzeilen, was für Schwerpunkte wir unserer Forschungsrichtungen bezüglich der 
Kodifikation des Ptk. hatten: 

Die alte Regelungen der GbR im Ptk und die neuen Erwartungen, Möglichkeiten. 

Die Ptk.- und Gt.- Kodifikation und deren voraussichtlichen Stationen. Nach welcher 
Art und Weise kann Einklang geschaffen werden.  

Die praktischen Probleme und Fragen bezüglich der Neuregelung der ung. GbR., 
Folgerungen aus den deutschen - österreichischen Erfahrungen. Fundamentale Abgrenzungen 
( Rechtspersönlichkeit - Rechtsfähigkeit - Teilrechtsfähigkeit) 

Besonders wichtig erscheint die Problematik der OHG. Man könnte bei der OHG 
somit (ähnlich wie in der deutschen Rechtliteratur) von einer „juristischen Teilperson“ 
sprechen, dies um so mehr, weil die OHG im ungarischen Recht, wie im weiteren zu zeigen 
sein wird. Mehr als im deutschen Recht einen juristische Person angenähert ist 
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 Ein Teil der Literatur betrachtet seit je die OHG als juristische Personen (in 
Deutschland). 

 Die Rechtsprechung lehnte diese Ansicht stets ab. Nach dem Reichsgericht kamen als 
Träger des Gesellschaftsvermögens nur die Gesellschafter in ihrer Verbundenheit in Betracht, 
so dass für eine eigene Rechtspersönlichkeit der OHG kein Raum. Der BGH hat diese 
bestätigt. Nach seiner Ansicht ist die Personengesellschaft nicht von der Persönlichkeit der 
Gesellschafter zu trennen. Bereits das RG erkannte jedoch die Unvereinbarkeit dieser 
Rechtsansicht mit der Regelung des 124 HGB, der z. B. vom Eigentum der OHG spricht und 
nicht von dem der Gesellschafter. Die Lösung lag für Rechtsprechung in der Annahme einer 
„Teilrechtsfähigkeit“ der OHG. 

De lege ferenda Vorschläge und Folgerungen aus den deutsch - österreichisch 
vergleichenden Feststellungen werden abgeleitet. Die Erschöpfung und Fortbildung der 
allgemeinen Gesellschaftsrechtslehre. Die möglichen Richtungen der Entwicklung der 
Gesellschaftsrechtsliteratur. 

 

13. In Ungarn gibt es keinen abstrakten Begriff der Wirtschaftsgesellschaften, durch 
Rechtsnormen wurden die Gesellschaftsformen genannt, die als solche funktionieren können. 
Es wurde die Mischung der Gesellschaftsformen in Ungarn nicht erstattet, es ist durch 
strengen Regelungen (Gazdasági társaságokról szóló törvény, Gt.) verwirklicht worden.  

Obwohl die Grundlagen des Gesellschaftsrechts in das Bürgerliche Gesetzbuch 
(Polgári Törvénykönyv, Ptk.), eingearbeitet sind, wird eine allgemeine Definition der 
Gesellschaft gesetzlich nicht vorgegeben. Gesellschaften, die juristische Personen werden im 
Ptk. im Abschnitt über die juristische Person aufgeführt, während Gesellschaften, denen 
dieses Kriterium fehlt, als reine Schuldrechtsverhältnisse angelegt sind.  

 Das GWG (Gt.) regelt 5 Gesellschaftsformen. Ähnlich wie das deutsche 
Gesellschaftsrecht, folgt aus das GWG (Gt.) dem Grundsatz von numerus clausus, das heißt 
bei der Wahl des Gesellschaftstyps stehen den Gesellschaftern nur die gesetzlich 
vorgesehenen Formen zur Verfügung. (§ 2 Abs. 1 GWG). Dieses hindert aber die 
Gesellschafter nicht, die einzelnen Formen miteinander zu kombinieren (z.B. GmbH & Co. 
KG). 

 GWG (Gt.) steht im Mittelpunkt der gesetzlichen Regelung, doch kennt das 
ungarische Recht außer den eigentlichen Regelungen Wirtschaftsgesellschaften andere 
privatrechtliche Verbände, die durch Rechtsgeschäft mit einem bestimmten Zweck gegründet 
werden und daher unter den Begriff der Gesellschaft fallen dürften. 

 

14. Die Rechtsvergleichung ist ganz besonders im Gesellschaftsrecht mehr als eine (andere) 
Wahlfachgruppe in der deutschen juristischen Ausbildung. Die soeben skizzierte 
Harmonisierung und Angleichung des Rechts in der EU setzt zunächst Rechtsvergleich 
voraus, und auch die nachfolgend angesprochenen Fragen des Internationalen 
Gesellschaftsrecht führen immer wieder zu einem Funktionsvergleich der nationalen 
Regelungen. In hoch entwickelten, marktwirtschaftlich orientierten Ländern sind 
Gesellschaften die Hauptträger wirtschaftlicher Aktivitäten.  

 Das regelungsbedürftige Zusammenwirken der Akteure Gesellschafter, 
Fremdkapitalgeber, Gläubiger, Mitarbeiter, Kunden, Management wirft grundsätzlich die 
gleichen Fragen auf, die je nach Rechtstradition, wirtschaftlich-historischer Entwicklung und 
Eingriffsfreunde des Staates mehrt oder weniger unterschiedlich beantwortet werden. So gibt 
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es etwa überall haftungsbeschränkte Gesellschaftsformen, denn damit verbundenen Gefahren 
wird jedoch auf unterschiedliche Weise begegnet.  

Die nationalen Gesellschaftsrechte enthalten ein immenses Erfahrungswissen, das 
sowohl für Harmonisierungswecke wie für jede andere Weiterentwicklung fruchtbar zu 
machen ist. Ferner zwingen der grenzüberschreitende Wirtschaftsverkehr und die weltweite 
Öffnung der Kapitalmärkte zur Auseinandersetzung mit den Rechtregeln andere Länder. Das 
wissenschaftliche Interesse an einer analytischen Erfassung rechtlicher Regelungsinstrumente 
schließt den Rechtsvergleich selbstverständlich ein.  

Andere Feststellungen aus der rechtsvergleichende Analysis werden abgeleitet: Die 
unterschiedliche Interpretierung des Begriffes „Gesellschaft“; Vergleichen von Begriffen der 
deutschen, österreichischen und ungarischen Gesellschaft bürgerlichen Rechts; die 
Anwendungsbereich der Gesellschaft bürgerlichen Rechts und deren Geltung ihrer grund- 
rechtsinstitutionellen Art nach. 

Ferner wird das Verhältnis zwischen den Regelungen der GbR. und GWG (Gt.) 
vergleichend mit den deutschen - österreichischen Bestimmungen betrachtet. 

 

15. Die Wirkung der Erwartungen der Rechtsharmonisierung auf die gesellschaftsrechtliche 
Annährung des Begriffes „europäisches”.  

 Das Gesellschaftsrecht hat eine internationale Dimension. Ganz besonders reflektiert 
sich es darin, dass die Herausbildung eines gemeinsamen Binnenmarktes in Rahmen der EU 
mit freiem Waren- und Kapitalverkehr maßgeblich durch Gesellschaftsrecht bewirkt wurde. 

 Die wichtigsten gesellschaftsrechtlichen Aktivitäten der EU stammen zwar aus den 
achtziger Jahren. Eine wichtige Rolle bei der Durchsetzung des europäischen 
Gesellschaftsrechts spielt die Rechtsprechung des EuGH. Eine intensive Beziehung besteht 
zwischen dem nationalen Recht der Mitgliedstaaten und dem Recht der EU. Das 
Gemeinschaftsrecht sieht die Lösung an die Harmonisierung der nationalen Rechtsysteme und 
nicht an einem Zwang zu vereinheitlichtem Recht der Mitgliedstaaten.  

 Die Überbrückung der in den Rechtskulturen wurzelnden Unterschiede ist 
komplizierte Aufgabe. Das supranationale Recht der Europäischen Gemeinschaften wirkt seit 
längerer Zeit auf das deutsche Gesellschaftsrecht ein. Dennoch ist die 
Gesellschaftsrechtsangleichung auch künftig nicht aufzuhalten, wenngleich eine solche 
Angleichung nicht so weit wie möglich, sondern nur so weit wie nötig getrieben werden darf.  

 Europäischen Gesellschaftsrechte oder europäisches Gesellschaftsrecht? – lautet die 
aufgestellte Frage. Die Gestaltung der nationalen Gesellschaftsrechte der EU Mitglieder und 
die EU Rechtsharmonisierungstendenzen haben nicht immer die gleiche Richtung. Den 
Gegenstand unserer Darstellung bilden die EU Regelungsfragen nicht, da die EU von keinem 
direkten Einfluß auf die einzigen nationalen Regelungen der GbR. ist. 

 Als Ziel wurde gesetzt, durch Forschung der deutschen und österreichischen Modelle 
nutzbares Erfahrungswissen zu beherrschen, um dadurch ein einheitliches Bild über Europa 
aus rechtlicher Hinsicht zu kriegen. "Von unten zu bauen", also die Näherung aus den 
Aspekten der Mitgliedstaaten könnte als gute Basis der Harmonisierung nationaler 
Rechtssysteme dienen. Idealistische Vorstellung bleibt das Erreichen der völligen 
Rechtsgleichheit, welche auch nicht Zweck der EU ist. Zweck ist dagegen „eine gemeinsame 
Sprache" zu finden, um der babylonische Verwirrung auszuweichen. 
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II. 
FORSCHUNGSMETHODEN UND FORSCHUNGSQUELLEN 

 

Die rechtsvergleichende Forschungsmethode ist der ganzen Dissertation vorherrschend. Die 
Bearbeitung der einschlägigen deutschsprachigen Fachliteratur bildet die Grundbasis der 
Dissertation. Die daraus folgenden Erfahrungen – die auf das ungarische Recht nützlich 
angewendet werden könnten –stellen sich als Feststellungen und Konsequenzen dar. 

 In Rahmen einer mehrmonatlichen österreichischen und deutschen Forschungsarbeit 
vor dem Verfassen der Dissertation wurde die Möglichkeit gegeben das Quellematerial 
gesammelt zu haben. 

 Die Literatur zum Gesellschaftsrecht ist kaum übersehbar. Sie ist ihrer Art nach, ganz 
unabhängig von der Qualität der Werke, sehr unterschiedlich. Als größere Lehrbücher können 
heute vor allem genannt werden die Werke von GRUNEWALD, HUECK, KÜBLER, K. SCHMIDT 
und WIEDEMANN. Reinen Lehrzwecken dienen die kurzen Darstellungen von EISENHARDT, 
HÜFFER, ROTH und KRAFT – KREUTZ sowie der systematische Studienkurs von HOPT – HEHL – 
VOLLRATH. Sonderpositionen nehmen die Werke von KLUNZINGER, MAIBERG ein. 
Unentbehrliche Hilfsmittel für Teilbereich des Gesellschaftsrechts sind die Special – 
Lehrbücher vor allem von FLUME [Personengesellschaft (1991), Die juristische Person 
(1983)], und von T. RAISER. Unter diesen Werken haben die bisweilen sehr eigenwilligen und 
stets grundlegenden Bücher von FLUME einen eigenen Rang, weil sie der Dogmatik des 
Gesellschaftsrechts in monographischem Stil nachgehen und nicht bekanntes Wissen 
aufzubereiten suchen. Bisweilen ist auch auf ältere Darstellungen zurückzugreifen, z. B. auf 
die Grundlagenwerke des 19. Jahrhunderts oder auf die Handelsrechtsbücher von GIERKE oder 
auf die Gesellschaftsrechtslehrbücher. Aus dem außerdeutschen Rechtsraum verdient wegen 
der vielfältigen Übereinstimmung der gesellschaftsrechtlichen Normen vor allem der 
Grundriß des österreichischen Gesellschaftsrechts von KASTNER – DORALT – NOWOTNY 
Beachtung. Lehrbuchliteratur, die sich nicht auf die Vermittlung angeerkannten Wissens 
beschränkt, leistet auch Beitrage zur Gestaltung und Fortentwicklung des Gesellschaftsrechts. 
Diese Art Lehrbuchliteratur ist deshalb nicht ohne Einfluß auf die Praxis. 

 Die Fortentwicklung des Gesellschaftsrechts ist in starkem Maß von monographischen 
Werken betrieben worden, die sich nicht selten als bahnbrechende Leistungen in die 
Gesellschaftsrechtsgeschichte eingeschrieben haben. Auch grundlegende 
Zeitschriftenaufsätze werden in die Forschung einbezogen. 

 Die Gerichtpraxis arbeitet vorzugsweise mit Kommentaren. Deren Zahl beträgt ein 
Vielfaches der im Gesellschaftsrecht anzuwendenden Gesetze. Im Wesentlichen kann man 
zwischen den auf Grundlagenarbeit angelegten Großkommentaren und kurzen 
Kommentierungen unterscheiden.  

 Größere Bedeutung als auf anderen Gebieten haben die Handbücher, also 
Gesamtdarstellungen für den praktischen Alltagsgebrauch. Nur beispielhaft seien hier die 
Hansbücher der Personengesellschaften (z. B. WESTERMANN) genannt, weiter das in vier 
Bänden erschienene Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts sowie folgende 
Formularbücher (z. B. Beck’sche Formularbuch, Münchener Vertragshandbuch zum 
Gesellschaftsrecht). Als Spiegelbilder der Praxis verdienen solche Werke durchaus auch die 
Aufmerksamkeit der Lehre und Wissenschaft. 

 Merken Sie sich das gefühlte Wort: „Ein Blick in das Gesetz beseitigt manchen 
Zweifel“. Wer die Bedeutung von Gesetzgebung und Entwicklungsgeschichte für das 
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Gesellschaftsrecht erkennt, wird nicht ohne Gesetzesmaterialen arbeiten können. Als 
besonders wichtig seien hervorgehoben: die Materialen zum BGB und HGB. 

 Obwohl es sich im deutschen Recht um kein „case law“ handelt, kommt der 
Rechtsprechung, namentlich der höchstrichterlichen, eine überragende Bedeutung für 
Wissenschaft und Praxis zu. Die für das Handels- und Gesellschaftsrecht einschlägigen 
Entscheidungen des Bundesgerichtshofes finden sich zunächst in der amtlichen Sammlung 
der „Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen“, abgekürzt: „BGHZ“. Die 
Zitierung erfolgt nach Band und Seitenzahl. Beispiel: 20, 88. (Entscheidungen des 
Bundesgerichtshofes in Zivilsachen, im 20. Band der amtlichen Sammlung, Seite 88). 

 Auch auf dem Gebiet der Periodika ist das Handelswerkszeug des 
Gesellschaftsrechtlers weit gestreut. Neben Zeitschriften von allgemeinem Praxisbezug (z.B. 
Juristische Rundschau JR, Juristenzeitung JZ, Neue Juristische Wochenschrift NJW), 
Rechtsprechungsberichte (wie NJW – Rechtsprechungsreport NJW-RR), Zeitschriften für 
europäische grenzüberschreitende Praxis (z.B. Europarecht EuR, Europäische Zeitschrift für 
Wirtschaftsrecht EuZW) sowie regelrechte Spezialzeitschriften in Betracht. Als solche seien 
genannt: die österreichischen Zeitschriften ecolex, Der Gesellschafter (GezRZ) und 
Wirtschaftliche Blätter (WBl.). Praxisbezogene Fortentwicklung der 
Gesellschaftsrechtswissenschaft ist das Anliegen der Archivzeitschriften: Zeitschrift für das 
gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht (ZHR), und Zeitschrift für Unternehmens- und 
Gesellschaftsrecht (ZGR). 

 Der Leser findet die bibliographischen Daten und die abgekürzten Allegationsformen 
(zitiertweise) bei dem Literaturverzeichnis zu den Einzelbereichen. 

 

 Die deutsche Werke verstehen sich als Beitrag zur „Einheit der Rechtsordnung“, und 
zwar in einem mehrfachen Sinn. Es will nicht nur zu einer dogmatischen und praktischen 
Geschlossenheit des Gesellschaftsrechts beitragen, sondern auf dieser Basis auch Rechtslehre, 
Rechtspraxis und Rechtspolitik miteinander in Einklang bringen. Gesetzgebung, 
Rechtsprechung und Gestaltungspraxis sind deshalb ebenso Gegenstand dieses Buchs wie die 
Theorie des Gesellschaftsrechts. 

 Das Gesellschaftsrecht ist zu allem erst praktisches Recht aber es setzt zugleich einen 
hohen Stand an ausgereifter Dogmatik voraus. Eine wesentliche Aufgabe der vorliegenden 
Dissertation besteht in der Darstellung und Analysis. Dazu muss, mit dem Willen zu 
systembildender Arbeit, eine über hundertjährige Gesetzgebung, Praxis und Literatur 
ausgewertet werden. Kommentare, wie sie der Praktiker, für die Detailarbeit immer wieder 
benötigt können das nicht in gleicher Weise leisten. 
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III.  
DIE ERGEBNISSE DER FORSCHUNG UND DIE MÖGLICHKEITEN DER BENÜTZUNG 

 

Die Aktualität des Dissertationsthemas macht eine Benutzung in breitem Kreis möglich. Ihre 
Ergebnisse können in der Universitätsbildung vor allem beim Unterricht einiger Wahlfächer 
und postgraduierter Kurse verwendet werden (Personengesellschaften im deutschen Recht). 
Die Arbeit kann in der Fortbildung praktizierenden Juristen Hilfe leisten.  

 Die mit der Regelungen des Gesellschaftsrecht und Anwendung des Unionsrecht in 
Ungarn verbundenen Feststellungen, die an der kritischen Bemerkungen und die zum 
Gesetzgeber adressierten de lege ferenda Vorschläge können in künftigen 
Kodifikationsvorgängen als Anregung dienen. 

 Die ungarische Fachliteratur des deutschen und österreichischen Gesellschaftsrecht 
studierend wird folgendes konstatiert: es gibt in Ungarn keine monografische Bearbeitung 
dieses Thema aufzufinden. 

 Während der Forschung wurden die Teilergebnisse als Studien veröffentlicht. Die 
Promotionsschrift könnte in ungarischer Fachliteratur auf betreffendem Gebiet eine Lücke 
ausfüllen. 



 42 

IV.  
PUBLIKATIONSVERZEICHNIS ZUM THEMENBEREICH DER PROMOTIONSSCHRIFT 

WISSENSCHAFTLICHE VERÖFFENTLICHUNGEN, AUFSÄTZE 

1. A polgári jogi társaság jelentősége a magyar és az osztrák jogban 
[Die Bedeutung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts im ungarischen und 
österreichischen Recht] 
In: Gazdaság és Jog 2004/7-8. 25-35. pp. 

2. A társasági jogviszonyok szabályozása a német polgári jogi társaságban 
[Die Regelungen der Gesellschaftsverhältnisse in der deutschen Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts] 
In: Debreceni Jogi Műhely, www.jogimuhely.hu, 1-20. pp. 

3. Az osztrák polgári jogi társaság alapítása, szervezete és jogviszonyai 
[Gründung, Organisation und Rechtsverhältnisse der Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts] 
In: Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium, Miskolci doktoranduszok 
jogtudományi tanulmányai (Druckvorgang in Bearbeitung) 

4. Anwendungsbereiche der Gesellschaft bürgerlichen Rechts und die Regelungen des 
Gesellschaftsverhältnisses 
In: Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Juridica et Politica Tomus XXII.  
Miskolc: Miskolc University Press (2004) 483-516. pp. 
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