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A recenzió témájaként szolgáló Társasági jog című tankönyv 2011-ben jelent meg Auer 

Ádám (SZTE-ÁJK PhD ösztöndíjas-hallgató), Bakos Kitti (SZTE- ÁJK PhD ösztöndíjas-

hallgató), Buzási Barnabás (egyéni ügyvéd), Farkas Csaba (PhD egyetemi docens, egyéni 

ügyvéd), Nótári Tamás (PhD habilitált egyetemi docens) és Papp Tekla (PhD habilitált 

egyetemi docens) szerzőtársak második, átdolgozott, aktualizált és bővített, széles elméleti 

ismereteiket és nagy gyakorlati tapasztalataikat integráló kiadásaként a Lectum Kiadó 

gondozásában. A kívül-belül igényes kivitelezésű, több mint 600 oldalas munkát Dr. Gál Judit 

(egyetemi docens, a Fővárosi Ítélőtábla kollégium-vezető helyettese), Prof. Dr. Kisfaludi 

András (egyetemi tanár) és Prof. Dr. Miskolczi Bodnár Péter (egyetemi tanár, versenybíró) 

lektorálta. A tankönyv a gazdasági társaságokkal, mint korunk feltarthatatlanul teret nyerő 

jelenségeivel foglalkozó – polgári jogon belüli – önálló jogterület legfrissebb és legátfogóbb 

munkájának tekinthető, amely az e témakörben már megjelent, hasonló kiadványoktól 

eltérően nem a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerkezeti egységei 

alapján építkezik, hanem a társasági anyagi és eljárásjog egyedülálló mesteri ötvözését egy 

sajátos rendszer szerint strukturálja. A tankönyv nóvuma, hogy elsőként a jogterület 

jogdogmatikai alapjait fekteti le, amelyet a gazdasági társaságokra vonatkozó általános 

szabályok sajátos logikai rendező elvek szerinti felépítése követ (társaságok eredeti alapítása 

– származtatott alapítása – a gazdasági társaságok szervezete – törvényes működésének 

biztosítékai – megszűnésének általános szabályai), s végül, a fenti elemzési szempontok 

alapján az egyes társasági formákat tárgyalja. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy 

mindemellett újdonságként tekintünk – a teljesség igénye nélkül, indikatív jelleggel: a tagsági 
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jogok sajátos megközelítését, a törvényességi felügyeleti eljárások rendszerének felépítését, 

illetve a társasági jog európai dimenziót felvázoló könyvrészletekre is egyaránt. Szakmai-

tartalmi szempontból kiemelendő, hogy a szerzők a téma kifejtésének komplexitása érdekében 

a vonatkozó jogszabályok, valamint az ebben a témakörben elérhető hazai és külföldi 

irodalmak (több mint 300 szakirodalom) és a közzétett eseti döntések feldolgozására oly 

módon vállalkoznak, hogy az egyes részek kapcsán ütköztetik a jogszabályi rendelkezéseket, 

a jogtudomány kiváló szakembereinek álláspontját, s végül a kialakult jogalkalmazói 

gyakorlatot. A tankönyvben külön üdvözlendő a szerzők által kialakított elméletek-

álláspontok körültekintő, precíz meghatározásokkal, racionális érveléssel történő igazolása.  

A szerkezetét tekintve elmondtató, hogy a tagolás átgondolt, arányos, mindezt tükrözi 

az egyes részek kellő súlyozottsága. A szerzőtársak a könyvet a könnyebb áttekinthetőség 

érdekében részekre, fejezetekre, az egyes fejezeteken belül pedig pontokra, illetve alpontokra 

tagolják, a lényegi szövegrészeket pedig kiemeléssel teszik hangsúlyossá. A didaktikai 

eszközök közül kiemelést igényelnek az ábrák, amelyek az összefüggések könnyebb 

érthetőségét, feldolgozását segítik. A hivatkozások uniformizáltak, következetesek, a 

lábjegyzetek száma 3731, amely – a szakirodalmi jegyzék mellett – minden kétséget kizáróan 

igazolja a téma átfogó jellegű feltárását. Formai szempontból megemlítendő továbbá, hogy a 

fogalmazásmód adekvát, szakzsargont alkalmazó, mégis közérthető, világos. Összefoglaló 

értékelésként megállapítható, a szerzők szándékai maradéktalanul megvalósultak: a szerzői 

munka eredeti alkotó jellege kétségbevonhatatlan, a tankönyv a teljesség igényével készített, 

széleskörű forrásfelhasználásra épülő, széles spektrumú kutató-elemző munka eredménye, 

amely konstruktívan segítheti elő a társasági jog elsajátítását a hallgatók számára; nem 

elhanyagolandó, hogy a mű mind a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 

Polgári jog és Polgári Eljárásjog Tanszék keretében oktatott Társasági jog, mind a Pázmány 

Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Kereskedelmi Jogi Tanszék 

gondozásában oktatott Kereskedelmi jog című tantárgy kötelező vizsgaanyagát képezi. A 

Társasági jog című könyv nemcsak az egyetemi joghallgatóknak hasznos kézikönyv, hanem a 

szakvizsgára készülők, a gyakorló jogászok, illetve a társasági jog iránt érdeklők számára is. 


