
AZ ÚJ PTK.-val KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK 

 

1. Fejezet: AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL 

ÁLTALÁNOSSÁGBAN 

 

2014. március 15. napján lép hatályba az új Polgári törvénykönyv (2013. 

évi V. törvény – MK 2013/31), amely jelentős tartalmi változásokkal bír. A 

Ptk. - miután a legalapvetőbb jogforrás a magánszemélyek és a 

gazdálkodó szervezetek mindennapjaiban - több olyan jelentős frissítésen, 

szerkezeti változáson ment keresztül, amelyekre már jó előre érdemes 

felkészülni. Számos új jogintézmény bevezetésére is sor került, a régi, 

már megszokott jogi szabályozások aktualizálása mellett. A változások 

igen jelentősek; számos korábbi önálló jogszabály integrációja is 

megtörtént. Éppen ez okból gondoljuk úgy, hogy szükséges lesz az új 

szabályok megismerése, felkészülés a változásokra. 

 

I. Az új Ptk. rendszere 

 

Az új Ptk., néhány speciális jogterület kivételével, egységes szerkezetbe 

foglalja a magyar magánjog egészét, integrálva magába a társasági jog 

vagy a családjog korábbi, külön törvényekben megjelenő szabályozását. 

Több, az elmúlt időszak gazdasági életét befolyásoló, a gyakorlatban 

kialakult megoldás, illetve az ezekre tekintettel kialakult bírói gyakorlat 

vagy jogirodalmi álláspont is beépítésre került a szabályozás rendszerébe, 

azzal a céllal, hogy megteremtsen egy egységes magánjogi 

szabályrendszert. 

 

Az új Ptk. könyvei a következők: 

Első könyv:   Bevezető rendelkezések; 

Második könyv:  Az ember mint jogalany; 

Harmadik könyv:   A jogi személy; 

Negyedik könyv:   Családjog; 

Ötödik könyv:   Dologi jog; 

Hatodik könyv:  Kötelmi jog; 

Hetedik könyv:   Öröklési jog; és 

Nyolcadik könyv:   Záró rendelkezések. 

 

II. Cégjogi változások 

 

A gazdasági társaságok alapításának, működésének szabályai a jövőben 

az új Ptk.-ban keresendők. A cégalapítás szabadsága, a jogi személyek 



autonómiája növekszik, a tagok illetve alapítók szabadabban 

határozhatják meg a jogi személyek belső működésének szabályait. A 

jelenlegi szabályok inkább kógensek, az újak esetében a megengedő 

szabályok dominálnak. A társasági jog új diszpozitív szabályai a cégjogi 

struktúráik átgondolására késztethetik a vállalkozásokat. Tulajdonképpen 

önállóan dönthetünk a vállalkozás szervezetéről, működéséről, a kötelező 

szabályok betartása mellett szinte bármi elképzelhető. 

 

III. Kft. jegyzett tőke emelése 

Igen jelentős, sokakat érintő változás lesz a kft.-k esetében a tőkelimit 

megemelése, amely nyilván kihatással lesz a már működő cégekre is, ha 

minimum tőkéjük nem éri el a 3 millió forintot, ez például kötelező előírás. 

 

IV. Vezető tisztségviselői felelősség új szabályai  

A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi 

személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való 

felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben. 

Ha a jogi személy vezető tisztségviselője e jogviszonyával összefüggésben 

harmadik személynek kárt okoz, a károsulttal szemben a vezető 

tisztségviselő a jogi személlyel egyetemlegesen felel! 

Az új rendelkezés szerint a jövőben a vezető tisztségviselők által a 

tisztségükkel összefüggésben külső feleknek okozott károkért már nem 

csupán a társaság lesz perelhető, hanem maga a vezető tisztségviselő is. 

 

Az új szabály alapján a társaság által egy harmadik félnek okozott kárért 

már nem csupán a társaság lesz perelhető, hanem vezető tisztségviselői 

is. Amennyiben megállapíthatóvá válik, hogy a kárt a vezető 

tisztségviselők okozták a külső feleknek, a kárt szenvedettek nem csupán 

a társaság, hanem a vezető tisztségviselők magánvagyona ellen is 

végrehajtást indíthatnak. Az új felelősségi szabály drasztikusan növeli a 

vezető tisztségviselők felelősségét. 

 

Ha a bíróság kimondja a cég felelősségét a károkozásban, akkor ez 

könnyen annak a megállapításával fog együtt járni, hogy a vezető 

tisztségviselők kötelezettségszegése vezetett a káreseményhez. Ilyen 

helyzetekben az új Ptk. alapján a károsultak most már nem csupán a 

társaság, hanem az ügyvezetést ellátó magánszemélyek ellen is 

érvényesíthetik az akár milliárdos összegekre rúgó kártérítési igényüket. 

 

Az új Ptk. hatályát megelőzően okozott károkra nem fog vonatkozni még 

ez a szigorú szabályozás. Igaz lesz ez a folyamatos károkozás során, még 



abban az esetben is, ha a tevékenység befejezése már az új Ptk. 

hatálybalépését követően következik be. 

 

Az üzleti élet biztonsága és a visszaélések csökkentése érdekében 

szigorúbb lett a gazdasági társaságok vezető tisztségviselői felelősségének 

szabályozása. Az új Ptk. tartalmazza – a jelenleg a csődtörvényben 

található szabályhoz hasonlóan – hogy a társaság jogutód nélküli 

megszűnése után a kielégítetlen követeléssel rendelkező hitelezők 

érvényesíthetnek a korábbi ügyvezetőkkel, és más vezető 

tisztségviselőivel szembeni kártérítési igényt, ha azok a 

fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet beálltát követően nem a hitelezők 

érdekeinek megfelelően jártak el. 

 

V. A tulajdonjog szabályainak változása 

Márciustól változnak a tulajdonjog és a birtoklás egyes szabályai is. Régi 

problémákra hoz megoldást az új Ptk., amikor lehetővé teszi, hogy a föld 

és az épület tulajdonjoga lényegében korlátozásmentesen elváljon 

egymástól, vagy amikor lehetővé válik szolgalom alapítása saját 

ingatlanon. Az ingatlan-nyilvántartás jelentőségét mutatja az is, hogy a 

legfontosabb ingatlan-nyilvántartási szabályok is az új Ptk.-ban kaptak 

helyet. 

 

VI. Kötelmi jogi változások 

A szerződésekre vonatkozó szabályok is több ponton átalakulnak, még 

fokozottabban érezhető a "szerződés szabadság" elve. Az új Ptk. szűkíti a 

bíróság számára rendelkezésre álló lehetőségeket a szerződések 

létrehozására, illetve módosítására. Ugyanakkor az új Ptk.-ba bekerül, 

hogy a felek közötti korábbi üzleti gyakorlat, szokás is a szerződés 

tartalmának a részét képezheti. Az új Ptk. azt is kimondja, hogy üzletági 

szinten elterjedt kereskedelmi szokások is a szerződés részeivé válnak a 

felek kifejezett rendelkezése nélkül is. 

Változnak a szerződéskötés szabályai is, többek között megjelenik az 

elektronikus szerződéskötés törvényi szabályozása. 

 

Az új Ptk. a szerződések betartásához fűződő érdekeket helyezi előtérbe 

akkor, amikor a szerződésszegésért való felelősség szabályait szigorítja. A 

kor igényei szerint tovább szigorodnak a szavatossági szabályok is. 

 

Az egyes szerződéstípusok esetében is több változás lép életbe. A 

legfontosabb változás talán mégis az, hogy olyan, a gazdasági élet 

szereplői által már kidolgozott szerződéstípusok kerülnek nevesítésre és 



részletes szabályozásra az új Ptk.-ban, mint például a faktoring, a 

jogbérleti szerződés (franchise) vagy a bizalmi vagyonkezelés (az 

angolszász jogban "trust" intézménye). Egyértelmű szabályozásra kerül a 

szerződések átruházásának lehetősége, eloszlatva ezzel az eddigi 

jogbizonytalanságokat, amelyet a szerződésben szereplő felek 

személyének változása eredményezhetett. 

 

A szerződő felek megállapodhatnak úgy is, hogy jogviszonyukat, amely a 

törvény hatálybalépését megelőzően köttetett, az új törvény hatálya alá 

helyezik. 

 

VII. A szerződésszegésért való felelősség kizárása, vagy 

korlátozása 

A jelenleg hatályos Ptk. nem ismeri el a szerződésszegésből eredő 

kártérítés kizárását vagy korlátozását, csak megfelelő ellentételezés 

esetén. Az európai joggyakorlatnak történő megfelelés igényével az új 

Ptk. már lehetőséget ad az érvénytelenség kockázata nélkül is arra, hogy 

a felek fix összegben, vagy a szolgáltatás értékének egy bizonyos 

százalékában, vagy az ellenérték egészében maximálja a gondatlanságból 

eredő szerződésszegés miatti kártérítés összegét. A szándékosan okozott, 

továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító 

szerződésszegésért való felelősséget korlátozó vagy kizáró szerződési 

kikötés továbbra is semmis. 

 

2. Fejezet: JOGI SZEMÉLYEK - AZ ÚJ POLGÁRI 

TÖRVÉNYKÖNYVBEN 

 

I. Eltérést engedő szabályozás 

 

Az új Ptk. külön könyvben foglalja össze a jogi személyekről szóló 

rendelkezéseket, amely a jogi személyekre vonatkozó általános szabályok 

mellett a társasági jogi szabályozást és az egyesületekre, alapítványokra, 

valamint a szövetkezetekre irányadó rendelkezéseket is tartalmazza. 

A jogi személyek általános szabályaira épülnek a gazdasági társaságok 

általános szabályai, és azokat követik az egyes társasági formák 

rendelkezései. 

 

Az új Ptk. valamennyi jogi személy vonatkozásában alapelvként rögzíti, 

hogy a jogi személyek létrehozása a polgári jogi jogalanyok 

magánautonómiája körébe tartozó döntés, amelyet szabadon, az állam 

egyedi beavatkozása nélkül hozhatnak meg. A jogi személy létrejötte két 



mozzanatból áll: az alapítóknak vagy tagoknak az alapításra irányuló 

szándéka egy létesítő okiratban és második feltételként az állami 

nyilvántartásba vétel. 

 

Az új Ptk. változtat a hatályos szabályozás kiindulópontján! A kógens 

alapállás helyett az eltérést engedő (diszpozitív) szabályozási módot 

választja. Így az alapítók nem csupán a jogi személy létesítésének 

tényéről dönthetnek szabadon, hanem a jogi személy belső 

működésére vonatkozó szabályokat is szabadon állapíthatják meg, 

s ennek keretében a jogszabályi rendelkezésektől is eltérhetnek. A 

jogi normáktól való eltérés lehetősége azonban nem korlátlan. Az új Ptk. 

továbbá általános szabályban adja meg azokat a szempontokat, amelyek 

a jogszabálytól való eltérést egyedi tilalom nélkül is tiltottá teszik. Míg a 

hatályos társasági jog rendszerében – a kógenciára figyelemmel – annak 

van különös jelentősége, mely kérdésekben enged a jogalkotó eltérést a 

törvény szabályától, addig az új Ptk. rendszerében épp azon szabályoknak 

lesz jelenőségük, ahol a jogalkotó az eltérés lehetőségét kizárja vagy 

korlátozza.  

 

Kógens rendelkezéseket a társasági jogi szabályozásban döntő 

többségében a részvénytársaságokra vonatkozó szabályok között 

találhatunk, ahol az új Ptk. egyes szervezeti-működési kérdésekben is 

kógens elvárást mond ki. Ezen túlmenően ott van kógens szabály, ahol a 

társaság tőkéjének védelme, vagy a kisebbség jogos érdeke azt indokolja. 

 

A Ptk. a könyvvizsgálatra általánosan és egyes személyenként külön-külön 

is tartalmaz szabályokat, nem teszi általánosan kötelezővé továbbra sem 

a könyvvizsgálatot. 

 

II. Gazdasági társaságok 

 

Fontos változás, hogy jogi személlyé válik a közkereseti és a betéti 

társaság is! De facto most is így működnek, ez került elismerésre, emiatt 

nem kell társasági szerződést módosítani, csupán státuszuk változott, 

igazán csak jogtechnikai jelentősége van. Az új Ptk. közkereseti és betéti 

társaság esetében már nem üzletvezetésre jogosult tagokról rendelkezik, 

hanem a tagok által maguk közül választott ügyvezetőkről; erősítve ezzel 

is a jogi személy jelleget. Közkereseti és betéti társaság esetén az új Ptk. 

a tagok közül választott ügyvezetőkről rendelkezik, vagyis megszűnik a 

tagok automatikus képviseleti joga, és már nem üzletvezető lesz a 

minősítésük. 



Ismét hárommillió forintban határozza meg a korlátolt felelősségű 

társaságok minimális törzstőkéjét, azonban lehetővé teszi a törzstőkének 

a társaság nyereségéből való feltöltését. 

 

Az új Ptk. szerint részvénytársaság csak zártkörűen alapítható, 

nyilvánosan működő részvénytársaságnak pedig azon részvénytársaságok 

minősülnek, amelyek részvényei a tőzsdére bevezetésre kerültek. 

Kógenssé válnak/maradnak: saját részvény mértékére, megszerzésére és 

az azzal gyakorolható jogokra, valamint az osztalék, osztalékelőleg 

kifizetésére vonatkozó rendelkezések. 

 

A társaság legfőbb szervére vonatkozó szabályokban érdemi változás nem 

történik, ugyanakkor általános lehetőséggé válik az ülés tartása nélküli 

határozathozatal. Diszpozitívvá válnak a határozathozatali arányokra 

vonatkozó rendelkezések. 

 

Az új Ptk. a felügyelőbizottsági tagok minimális számát a gazdasági 

társaságok esetében határozza meg kógensen, 3 főben. 

 

Eltérést engedő szabály a vezető tisztségviselők megbízatásának 

időtartamára vonatkozó rendelkezés, így amennyiben a létesítő okirat 

külön nem rendelkezik, a megbízatás öt évre szól. 

 

Az új Ptk. nem mond ki külön kárfelelősségi szabályt a vezető 

tisztségviselő és a társaság vonatkozásában, hanem a jogi személy 

általános szabályai között rögzíti, hogy a vezető tisztségviselő a jogi 

személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való 

felelősség szabályai szerint felel. 

 

A hatályos szabályozástól eltérően az új Ptk. lehetővé teszi, hogy a 

gazdasági társaság más társasági forma mellett egyesüléssé vagy 

szövetkezetté alakuljon át. 

 

Az új Ptk. biztosítja annak lehetőségét is, hogy – korlátolt felelősségű 

társaság és részvénytársaság mellett – elismert vállalatcsoport tagja 

legyen a szövetkezet és az egyesülés is. 

 

Az új Ptk. a jelenleg ismert és alkalmazott társasági joganyagnak azon 

részét emeli be a Ptk.-ba, amely anyagi jogi természetű, és amelynek 

absztrakciós szintje megfeleltethető a kódex jellegnek. Ebből következően 

kimaradnak az eljárásjogi, magyarázó jellegű, illetve közjogi elemeket 



hordozó rendelkezések. Ezeknek a rendelkezéseknek a Ptk. 

hatálybalépésével más jogszabályokban kell megjelenniük (nonprofit 

gazdasági társaságokra vonatkozó szabályozás, a gazdasági társaságok 

átalakulására vonatkozó részletszabályok, szerződésmintával történő 

alapítás lehetőségének megjelenítése, gazdasági társaság tagjaira 

vonatkozó kizáró, eltiltást kimondó rendelkezések).  

Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 

2013. évi CLXXVI. törvényt- MK 213/185. 

 

III. Szövetkezetek 

 

A jövőben a szövetkezeti jog elsődleges jogforrása a Ptk. lesz. 

 

A szövetkezetek első számú jogszabályává márciustól az új Ptk. válik! A 

2006. évi X. törvény már csak az egyes törvényeknek az új Polgári 

Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi 

CCLII. törvénnyel ( MK 2013/222 ) megváltoztatott formában lesz 

hatályos, azaz megmaradnak a speciális szövetkezetekre, mint 

iskolaszövetkezet, szociális-, agrárszövetkezet vonatkozó rendelkezések. 

Ezen sajátos szövetkezetek speciális szabályait kell a Ptk. szövetkezetekre 

vonatkozó rendelkezéseivel alkalmazni. 

 

Az új Ptk. integrálja a szövetkezeti jog általános és a magánjogi kódex 

rendszerébe illeszthető szabályait. Az új Ptk. szövetkezeti része 

alapvetően (szövegezés részletszabályok) a jelenleg hatályos 2006. évi X. 

törvény elemeit foglalja magában, azzal a jelentős koncepcionális 

változtatással, hogy a hatályos törvény eltérést nem engedő kógens 

szemlélete helyett a legtöbb rendelkezést alapvetően diszpozitívvá teszi. 

Az új Ptk. a hatályos szabályokhoz képest szigorúbban korlátozza a nem 

természetes személy tagok arányát (nem haladhatja meg a taglétszám 20 

%-át), meghatározza az ilyen személyek által összesen birtokolható tőke 

nagyságát (nem haladhatja meg a tőke harmadát), valamint az egy tagot 

megillető tőkerészesedés felső határát (nem haladhatja meg a tőke 15 %-

át). 

 

A szövetkezetre, mint önálló jogi személy típusra vonatkozó 

szabályozással az a cél, hogy olyan általános modellt építsen fel, amelyek 

alkalmas a legkülönbözőbb tevékenységi területen működő szövetkezetek 

alapvető jellegzetességeinek tükrözésére, s ezért általános 

szabályozásként használható minden szövetkezeti típus esetén, 

háttérjogszabálya lehet a ma létező és a megalkotandó speciális 



szövetkezeti jogi törvényeknek. Ennek a törvénynek a tárgyalását 

elnapolták. 

 

A szövetkezet definíciójában is olyan fogalmi elemeket jelenít meg, 

amelyek minden szövetkezetnél egyformán érvényesülnek. Egyöntetű 

jellemzője a szövetkezeteknek, hogy azok a szövetkezeti tagok vagyoni 

hozzájárulásából álló tőkével jönnek létre, ugyanakkor a tagság 

változásával ez a tőke is állandóan változik. A szövetkezet 

tevékenységének jellemzője, hogy az elsősorban a tagok szükségleteinek 

kielégítésére irányul.  

 

A szövetkezet, mint jogi személy, a tagjaitól elkülönült jogalany, amely 

saját kötelezettségeiért a saját vagyonával köteles helytállni. A tagok a 

vagyoni hozzájárulásuk teljesítésére kötelesek, de a szövetkezet 

tartozásaiért saját vagyonukkal nem kell helytállniuk.  

 

A tagság nagy részének természetes személynek kell lennie, s a tagság 

legalább háromnegyedének személyes közreműködést is vállalnia kell a 

szövetkezet tevékenységében. Az olyan tagok, akik pusztán vagyont 

fektetnek a szövetkezetbe, s ennek fejében a nyereségből kívánnak 

részesedni, csak kisebbséget alkothatnak tehát a szövetkezeten belül. A 

tagság személyes érdekeltségének igényét fejezi ki az a szabály is, amely 

szerint tilos a tagokat nyilvános felhívás útján gyűjteni, vagyis a 

szövetkezet nem lehet a személyes kapcsolatokat nélkülöző, tőkeegyesítő 

jogi személy. 

 

Újdonság, hogy a jogszabály bevezeti az igazgató elnök fogalmát: a 

tizenöt főnél kisebb taglétszámú szövetkezetekben igazgatóság helyett az 

alapszabály rendszeresíthet egy ilyen tisztséget az igazgatóság helyett. 

 

További újdonság, hogy a törvény kimondja, hogy gazdasági társaság 

szövetkezetté is átalakulhat. 

 

IV. Az egyesületekre vonatkozó szabályozás 

 

Kiegészíti az új Ptk.-t azzal a két hiányolt rendelkezéssel, amelyek alapján 

az egyesület alapszabálya az egyesület szervezeti egységét jogi személlyé 

nyilváníthatja, és rögzíti: az egyesület tagjai a tagdíj megfizetésén túl az 

egyesület tartozásaiért nem felelnek. Kimondja a szabályozás kiegészítése 

azt is, hogy az egyesület nem alakulhat át más jogi személlyé. 

 



Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők 

követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban 

meghatározott, az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél 

megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. Ha pedig az 

alapszabály nem rendelkezik erről, vagy a megjelölt közhasznú szervezet 

nem fogadja el, vagy nem szerezheti meg a vagyont, akkor a nyilvántartó 

bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja azt. 

 

Sokan kifogásolták azt a rendelkezést [3:86. § (2) bekezdése], amely 

szerint az egyesület megszűnését megelőző két évben a vezető 

tisztségviselők az egyesület megszűnésétől számított két évig 

egyetemlegesen kötelesek helytállni az egyesület hitelezőivel szemben 

mindazon tartozásokért, amelyeket az egyesület vagyona vagy a vagyoni 

hozzájárulást nem szolgáltató egyesületi tagok helytállási kötelezettsége 

nem fedezett. Az új rendelkezés a végelszámolás kivételével az egyesület 

jogutód nélküli megszűnésére vonatkozik, és azt teszi lehetővé, hogy a 

hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt 

érvényesítsenek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a 

szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, de 

csak abban az esetben, ha a vezető tisztségviselő az egyesület 

fizetőképtelenségével fenyegető helyzet beállta után nem vette 

figyelembe a hitelezői érdekeket. 

 

Az egyesületekre vonatkozó rendelkezésekhez hasonlóan a módosítás 

alapján az alapítvány szervezeti egységét jogi személlyé nyilváníthatja, 

más jogi személlyé nem alakulhat át, és pontosítja a megszűnő alapítvány 

vagyonára vonatkozó szabályozást. 

 

V. Átalakulás 

 

(2013. évi CLXXVI. törvényt- MK 213/185.) 

Az átalakulás alatt továbbra is az egyesülést és a szétválást kell érteni, 

mely átalakulási típusokon belül változatlanul megkülönböztetjük az alábbi 

átalakulási formákat: 

 

- beolvadás és összeolvadás, mint egyesülési formák; 

- kiválás és szétválás, mint szétválási formák. 

 

Továbbra is lehetőség van egy átalakulási folyamaton belül a fenti 

elemeket kombinálni, s más gazdasági társasági formát választani – de 



ezt csak azzal a feltétellel, ha annak leendő működésével kapcsolatosan 

az új Ptk.-ban foglalt feltételek (pl. tőkekritérium) teljesülnek. 

 

Ezért is mondja ki e törvény, hogy rendelkezéseit a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel (a továbbiakban: Ptk.) 

együtt kell alkalmazni a gazdasági társaság, a szövetkezet, valamint az 

egyesülés átalakulása, egyesülése, szétválása során. 

 

A törvény már nemcsak gazdasági társaságokról szól, hanem jogi 

személyekről. Ez egybecseng az új Ptk. logikájával és terminológiájával, 

mert annak hatálya alá is a gazdasági társaságoknál szélesebb kör 

tartozik. 

 

1. Eljárási folyamat 

Az eljárási folyamat is megközelítően egyező a Gt.-ben rögzített 

szabályokkal. A jogi személy döntéshozó szerve az átalakulásról két 

alkalommal határoz. 

 

Első ízben a jogi személy ügyvezetésének előterjesztése alapján állapítja 

meg, hogy a jogi személy tagjai egyetértenek-e az átalakulás 

szándékával. Ekkor dönt arról, hogy 

 

- a jogi személy milyen más jogi személy típusba, gazdasági társaság 

esetén formába alakuljon át, és 

- a jogi személy tagjai közül ki és mekkora vagyoni hozzájárulással kíván 

a jogutód jogi személy tagjává válni, 

- mi lesz a vagyonmérleg-tervezetek fordulónapja, 

- ki lesz az átalakulási vagyonmérleg-tervezet és majd a végleges 

vagyonmérleg könyvvizsgálója. 

 

A döntések után megbízza a jogi személy ügyvezetését az átalakulási 

terv, valamint az átalakulási döntés meghozatalához szükséges okiratok 

elkészítésével. 

 

Az átalakulási terv és a vagyonmérleg-tervezet, illetve vagyonleltár-

tervezet elfogadásáról a döntéshozó szerv a jogi személy átalakulásáról 

véglegesen döntő ülésén határoz. Az elfogadást követően a létrejövő jogi 

személy létesítő okiratának aláírását követő nyolc napon belül köteles a 

Cégközlönynél közlemény közzétételét kezdeményezni. 

 



Az átalakulással létrejövő jogi személy(ek) a bejegyzést követő 90 napon 

belül mind a jogelőd, mind a jogutód jogi személyre vonatkozóan a 

bejegyzés napjával végleges vagyonmérleget kötelesek készíteni. A 

végleges vagyonmérlegre vonatkozó részletes szabályokat a számvitelről 

szóló 2000. évi C. törvény (Számviteli tv.) tartalmazza. 

 

Ha a bíróság az átalakulás bejegyzését megtagadja, az átalakulni kívánó 

jogi személyek a korábbi típusban – gazdasági társaság esetén a korábbi 

formában – működnek tovább. 

 

2. Hitelezővédelem 

Az új törvény is védi a hitelezőket, mivel rögzíti, hogy az átalakulás az 

átalakuló jogi személlyel szemben fennálló követeléseket nem teszi 

lejárttá. Az átalakulás követelésének kielégítését veszélyeztető körülmény 

fennállása esetén a hitelező megfelelő biztosítékot követelhet. 

 

A másik fontos hitelezőket védő szabály kimondja, hogy a jogelőd jogi 

személy tagjainak felelőssége a kötelezettségeiért akkor állapítható meg, 

ha a jogutód jogi személy helytállási kötelezettségének nem tudott eleget 

tenni. 

 

IV. Átállás időszak - PTKÉ  

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével 

összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi 

CLXXVII. törvény – MK 2013/185. 

 

Az új Ptk. hatálybalépésekor a nyilvántartásba bejegyzett jogi személyek 

a hatálybalépést követő első létesítő okirat módosítással egy időben 

kötelesek az új kódex szabályainak megfelelő működésről dönteni és az 

erről szóló határozatot benyújtani a nyilvántartó bírósághoz. Ezt a 

szabályt alkalmazni kell azokra a jogi személyekre is, amelyek 

nyilvántartásba vétele, változásbejegyzése, átalakulása, egyesülése, 

szétválása a hatálybalépéskor folyamatban van. A nyilvántartásba 

vételhez ezeknek a jog személyeknek a 2014. március 15. előtti 

szabályoknak kell megfelelniük. 

Az új Ptk. szabályait a jogi személyeknek az említett legfőbb szervi 

döntéstől, illetve 2015. március 15-től kell alkalmazniuk. 

Az „átállási” kötelezettség nem terheli a hatálybalépéskor jogutód nélküli 

megszűnési eljárás alatt álló jogi személyeket és a később ilyen eljárás alá 

kerülőket, ha törlik a nyilvántartásból. A 2014. március 15. előtti 

szabályok szerint működhetnek tovább az akkor működő állami vállalatok, 



trösztök, egyéb állami gazdálkodó szervek, egyes jogi személyek vállalatai 

és leányvállalatok, illetve a közös vállalat, de újak nem alapíthatóak. 

 

1. Gazdasági társaságok 

 

A 2014. március 15-én a cégjegyzékbe már bejegyzett, valamint az akkor 

bejegyzés alatt álló gazdasági társaságok a hatálybalépés utáni első 

létesítő okirat módosítással együtt kötelesek működésüket és létesítő 

okiratukat összhangba hozni az új szabályozással. A közkereseti és betéti 

társaságok legkésőbb 2015. március 15-től, a korlátolt felelősségű 

társaságok, részvénytársaságok és egyesülések pedig 2016. március 15-

től át kell álljanak az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelő működésre. Az 

utóbbi határidő irányadó azokra a cégekre is, amelyekre a gazdasági 

társaságok szabályait kell alkalmazni (egyéni cég, végrehajtói iroda, 

közjegyzői iroda). Illeték és közzétételi díj nem terheli a kizárólag az új 

szabályokhoz igazodás és az új Ptk. változást engedő szabályai 

alkalmazása miatti változás bejelentést. 

Nem szükséges módosítani a létesítő okiratot kizárólag amiatt, hogy a Gt. 

hivatkozást Ptk.-ra javítsák, illetve Kkt. vagy bt. esetében a vezető 

tisztségviselőt ügyvezetőként említsék. (Az egyéb módosításokkal együtt 

kell ezeket átvezetni.) 

 

Az új Ptk. hatálybalépésekor bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló kft.-k, 

valamint azok a cégek, amelyekre a kft. szabályait kell alkalmazni a 

hatálybalépést követő első társasági szerződés módosításkor, de 

legkésőbb 2016. március 15-ig kötelesek a törzstőkéjüket – az új 

szabályok alkalmazásával! –- megemelni, vagy átalakulni. 

Az új Ptk. hatálybalépésekor bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló 

nyilvánosan működő olyan rt., amelynek részvényei nincsenek bevezetve 

a tőzsdére 2016. március 15-ig köteles részvényeit bevezetni a tőzsdére 

vagy döntést hozni az rt. működési formája megváltoztatásáról vagy 

átalakulásáról. Eddig a döntésig a Gt. szerint kell működnie, az új Ptk. 

szabályainak megfelelő alapszabály módosítására sem kerülhet előbb sor. 

Az átmeneti szabályozás tervezete arról is rendelkezik, hogy új Ptk. 

hatálybalépésekor bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló rt.-re a jegyzett 

tőkének a pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás arányára 

vonatkozó szabályát nem kell alkalmazni. 

 

 

a) Korlátolt felelősségű társaságok - kiemelve 



Annak ellenére, hogy e törvény számos meghatározást, pontosítást, illetve 

értelmezést tartalmaz, mégis talán a legszélesebb körben érdeklődésre 

számot tartó része az, amely a korlátolt felelősségű társaságok (kft.) 

kötelező törzstőke emelésével foglalkozik. 

 

Az új Ptk. hatálybalépésekor bejegyzett, vagy a még bejegyzés alatt álló 

azon kft. esetén, amelynek jegyzett tőkéje nem éri el a 3.000.000,- Ft-ot, 

legkésőbb 2016. március 15-éig köteles 

 

- a törzstőkéjét megemelni legalább erre az összegre vagy 

- átalakulni, egyesülni oly módon, hogy a folyamat után a jogutód jogi 

személy már megfeleljen a Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek. 

 

Azoknak a kft.-knek, amelyek érintettek a törzstőke felemelésében, az 

erről szóló döntésig a Gt. rendelkezéseit kell alkalmazni, s nem 

határozhatnak a társasági szerződés egyéb módosításról addig, amíg a 

törzstőke emelést nem hajtották végre. 

 

b). Részvénytársaságok 

Az új Ptk. hatálybalépését követően nyilvánosan működő 

részvénytársaság (nyrt.) már nem alapítható, illetve bejegyzése iránti 

kérelem sem nyújtható be. 

 

Azon nyilvánosan működő részvénytársaságok, amelyeknek a részvényei 

2014. március 15. napján nincsenek bevezetve a tőzsdére, kötelesek 

részvényeiket két éven belül, azaz 2016. március 15-éig a tőzsdére 

bevezetni vagy működési formájuk megváltoztatásáról dönteni. 

 

c) Létesítő okirat 

Az új Ptk. további számos szabályt tartalmaz a gazdasági társaságokra 

vonatkozóan. Azon változtatásokat, amelyek a társasági szerződés 

módosítását vonják maguk után, a gazdasági társaságok az új Ptk. 

hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg 

kötelesek megtenni. 

 

Azon gazdasági társaságok számára, amelyeknek időközben más indok 

miatt nem kell változtatni a társasági szerződést, a törvény határidőt ír 

elő, amikortól már az új Ptk. szerint kell működniük, illetve kötelesek a 

létesítő okiratukat is megváltoztatni. Ez az időpont: 

 

- közkereseti társaság és betéti társaság esetén 2015. március 15., 



- korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság és egyesülés esetén 

2016. március 15. 

 

A törvény annyi engedményt tesz, hogy a létesítő okiratot az új Ptk.-val 

összefüggésben nem kell módosítani, ha annak módosítása csak azért 

volna szükséges, hogy a létesítő okirat – általános hivatkozásként – a Gt. 

rendelkezéseire utal. 

 

Közkereseti társaság és betéti társaság esetében nincsen szükség továbbá 

a létesítő okirat módosítására kizárólag annak érdekében sem, hogy a 

létesítő okirat a társaság vezető tisztségviselőjét ügyvezetőként nevesítse. 

 

Összefoglalva, a gazdasági társaságoknak érdemes mérlegelni, hogy az új 

Ptk.-val kapcsolatos döntéseiket mikor, milyen feltételekkel hozzák meg. 

 

2. Egyesület és alapítvány 

Az új Ptk. hatálybalépése utáni első létesítő okirat módosításukkal 

egyidejűleg kötelesek az alapítványok és egyesületek módosítani az új 

kódexnek nem megfelelő létesítő okirati szabályaikat. 2016. március 15. 

után az alapítványok, egyesületek már csak az új Ptk.-nak megfelelően 

működhetnek. 

Nem szükséges módosítani az egyesület alapszabályát amiatt, hogy nem 

tartalmazza az egyesület alapító tagjainak nevét, lakóhelyét, székhelyét, 

valamint az alapítvány és egyesület létesítő okiratát amiatt, mert abban a 

korábbi hivatkozások, utalások, elnevezések szerepelnek. (Az utóbbiakat a 

létesítő okirat egyéb ok miatti első módosításakor kell kijavítani.) 

 

3. Szövetkezet 

A gazdasági társaságokhoz hasonlóan a 2014. március 15-én a 

cégjegyzékbe már bejegyzett, valamint az akkor bejegyzés alatt álló 

szövetkezeteknek is megfelelő átállási időt biztosít az új Ptké. A 

hatálybalépés utáni első alapszabály módosítással együtt kötelesek 

működésüket és alapszabályukat összhangba hozni az új szabályozással, 

de erre legkésőbb 2015. június 15-ig lesz lehetőségük. (Nem kell 

módosítani az alapszabályt kizárólag azért, mert abban a korábbi 

hivatkozások, utalások, elnevezések – ügyvezető elnök, részjegy, 2006. 

évi X. törvény (Szvt.) – szerepelnek. Ezeket az alapszabály egyéb ok 

miatti első módosításakor kell kijavítani.) Illeték és közzétételi díj nem 

terheli a kizárólag az új szabályokhoz igazodás és az új Ptk. változást 

engedő szabályai alkalmazása miatti változás bejelentést. 



Az új Ptké. rendelkezik arról az esetről, ha azon a napon, amikor a 

szövetkezet megkezdi az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló 

működését tagkizárási ügy van folyamatban. Erre az ügyre az új Ptk. 

szabályait akkor kell alkalmazni, ha a közgyűlés még nem döntött a tag 

kizárásáról és a közgyűléshez fordulásra a korábbi szövetkezeti szabályok 

alapján rendelkezésre álló határidő nem telt el. 

Az új Ptk. 3:326. §-a értelmében a szövetkezet nem természetes személy 

tagjainak száma nem haladhatja meg a taglétszám húsz százalékát (a 

szövetkezetnek a szövetkezeti formában működő jogi személy tagjait a 

nem természetes személy tagok számítása során figyelmen kívül kell 

hagyni). A személyes közreműködést nem vállaló tagok száma nem 

haladhatja meg a taglétszám negyedét. Az egyes tagok vagyoni 

hozzájárulása nem haladhatja meg a tőke tizenöt százalékát; a nem 

természetes személy tagok vagyoni hozzájárulásának összege nem 

haladhatja meg a tőke harmadát. Ezeket a rendelkezéseket a 2014. 

március 15-én a cégjegyzékbe már bejegyzett, valamint az akkor 

bejegyzés alatt álló szövetkezeteknél nem kell alkalmazni, de a Ptk. 

szerinti működésre átállás után a szövetkezet tagsága, illetve a tagok 

vagyoni hozzájárulásának aránya nem változtatható meg úgy, hogy a 

korábbi állapothoz képest nagyobb arányú legyen az új Ptk. 3:326. §- ától 

az eltérés. 

 

Az új Ptké. értelmében az átalakított befektetői részjegyre vonatkozó 

Szvt. rendelkezések továbbra is alkalmazandóak. 

 

3. Fejezet: A TÁRSASÁGI JOG FONTOSABB ÚJDONSÁGAI 

AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVBEN (2013. évi V. 

törvény) 

 

Az új Polgári Törvénykönyv több fontos újdonságot is hoz a társasági jog 

területén. Az új Polgári Törvénykönyv szabályozza az eddig külön törvény 

hatálya alá (2006. évi IV. törvény) tartozó gazdasági társaságokat is, 

hatálybalépés: 2014. március 15. 

 

Az új Ptk. hatalmas változásokat hoz a magyar jogrendszerben. Az ilyen 

jelentőségű jogszabályok esetén szokásos, hogy külön jogszabályokkal 

intézkednek a hatálybalépésről. A hatályba léptető és átmeneti 

rendelkezéseket tartalmazó törvény 2013. évi CLXXVII. sorszám alatt 

november elején jelent meg. Ugyanakkor ezt követően még három 

törvény, a 2013. évi CCVI., a 2013. évi CCXIII. végül a december 30-i 
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jogszabályt – valamennyit a Ptk.-ra hivatkozva. 

 

Az év utolsó törvénye kilenc oldalon át módosítja magát a még hatályba 

sem lépett új polgári törvénykönyvet, illetve az alig egy hónappal 

korábban megjelent „igazi” hatályba léptető törvényt (a Ptké.-t). Ezek a 

módosítások nem is kevés ponton érintik az új jogszabályt, hiszen a 

változások az új Ptk. összesen 112 bekezdését vagy pontját érintik, 

megváltoztatva vagy hatályon kívül helyezve az egyes pontok szövegét. 

 

Az új szabályok miatt hamarosan szükséges lesz a gazdasági társaságokra 

vonatkozó, kapcsolódó cégjogi és csődjogi szabályok módosítására is. 

 

A Ptk. fizetési biztosítékokat érintő egyes új szabályai általában javítják a 

hitelezői biztonságot, az adósi kötelezettségek átláthatóságát; a 

zálogjogosulti bizományos bevezetése a magyar jogrendszerbe hasznos a 

banki konzorciumi hitelezők szempontjából, a szerződés átruházás 

jogintézménye kedvezhet a projektfinanszírozásnak, vállalati 

reorganizációnak, üzletág átruházásnak. 

 

A) Koncepcionális változásokat és kérdéseket említenénk először: 

 

I. Új törvény – megszűnő különállóság 

Az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével megszűnik a társasági jog 

külön törvényben való szabályozása és a társasági jogi szabályok az új 

Ptk. jogi személyek könyvében kapnak helyet! 

Azaz a társasági törvény tulajdonképpen a Ptk. lesz a jövőben. 

Az új Ptk. magában foglalja a gazdasági társaságokra, valamint a jogi 

személyekre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit is a hatályos 

gazdasági társaságokról szóló törvénynek (Gt.) az egyes társasági 

formákra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket keretbe foglaló része 

kerül bele. Kimaradnak viszont az eljárásjogi, valamint adó- és számviteli 

jogi szabályok, így megszűnik a társasági jog belső jogági összetettsége. 

Előnye a társasági jog Ptk.-ba való integrálásnak, hogy nagyobb lesz a 

vállalkozók szabadsága, szervesebb lesz a kapcsolat a polgári jog más 

részeivel. 

Hátránya lehet, hogy bár polgári jogi jogág a társasági jog, léteznek nem 

polgári részei, amelyek eddig a Gt.-ben együtt voltak és most elválnak 

egymástól. Ráadásul a társasági jog igen nagy mennyiségű joganyag, 

amelynél a gazdasági igények által indukáltan túl gyakori lehet a 

módosítás, ami ellentétben áll azzal, hogy a Ptk. több évtizedre szól. 



 

II. A felek akarata az elsődleges 

A törvény általános szabályként megengedi, hogy a gazdasági szereplők 

szabadon állapodjanak meg a tagok, részvényesek egymás közötti, illetve 

a társasághoz fűződő viszonyára valamint a társaság szervezetére és 

működésére alkalmazandó szabályokról. 

A jelenleg hatályos szabályozás alapján az ún. diszpozitívitás (szabályoktól 

való eltérés a felek megegyezésével) nem érvényesül, a 2006. évi 

gazdasági társaságokról szóló törvény szabályai kógensek, azoktól a 

gazdasági szereplők nem térhetnek el szabad akaratuk szerint. Garanciális 

kivételeket természetesen az új Ptk. is megfogalmaz, így tilos lesz olyan 

módon eltérni a törvény szabályaitól, hogy az harmadik személyek jogait 

vagy érdekeit sértse, a kisebbségi tagok jogait csorbítsa, vagy a törvényes 

működése feletti felügyelet érvényesülését akadályozza. Ennek konkrét 

megítélése azonban a jövőben elsősorban a bírói gyakorlatra marad. 

 

III. Könnyítés, de hasonló szabályozás 

Az új Ptk. megtartja a jelenleg szabályozott gazdasági társasági formákat 

(kkt., bt., rt. kft, stb.), és a részlet szabályok túlnyomó többsége is 

ismerős lesz a korábbi jogszabályokból. A változások nagy része az 

egyszerűsítést, a társaságok működésének megkönnyítését, 

ésszerűsítését célozza. Ilyen szabály például az, hogy a nem szabályosan 

összehívott vagy megtartott taggyűlésen, közgyűlésen elfogadott 

határozatot is érvényesnek lehet utólag nyilvánítani, ha ezzel valamennyi 

tag, részvényes egyetért.  

 

IV. Visszatérő előírás 

Nem előnyös a korlátolt felelősségű társaságok részére, mivel a jogalkotó 

ismét felemeli a törzstőke minimális mértékét a jelenlegi 500.000 Ft- ról 

3.000.000 Ft-ra. Így akik korábban éltek a lehetőséggel és csökkentették 

a tőkét most 2 év alatt ismét meg kell, hogy emeljék. A jövőben pedig 

alapítani Kft. ismét 3 milliós tőkével lehet, ami állhat apportból is. 

 

B) Részletszabályok 

 

I. Kft. 

1. Törzstőke emelés 

A korlátolt felelősségű társaságokat érintő talán legjelentősebb változás, 

hogy a kft. törzstőkéjének kötelező minimuma a jelenlegi ötszázezer forint 

helyett ismét hárommillió forint lesz.  

 



Meddig kell törzstőkét emelni? 

A kötelező törzstőke emelésről szóló moratóriuma a Ptk. hatályba 

lépésétől még két év, de egyből esedékessé válik, ha társasági szerződést 

módosítanak. Azaz a jogalkotó, úgy véli két év alatt (egyéb okból) 

bekövetkező társasági szerződés módosításkor praktikusan (és 

kötelezően) sort lehet keríteni az törzstőke emelésre is, ha addig erre nem 

kerülne sor, akkor viszont a 2. év végéig kötelező a törzstőkét 3 millió 

forintra emelni. Hozzá kell tenni, hogy mivel a tárasági szerződés 

módosításakor kötelező emelni, egyéb módosítást csak akkor lehet 

végezni, ha ennek a kft. eleget tud tenni! 

 A Ptk. szerint a kft.-knek 2016. március 15-ig kell kötelezően 

megemelniük a törzstőkéjüket 3 millió forintra, a jegyzett tőke emelése 

azonban 2014. március 15. után egyből esedékessé válik, ha valaki 

társasági okiratot módosít, és azt benyújtja a Cégbíróságra. Így a 

törzstőke emelés nélkül nem tudják a cégjegyzéken a cégek átvezetni 

például az üzletrész értékesítést, ügyvezető változást, székhelyváltozást, 

telephelyváltozást. A 3 millió forint jegyzett tőkére emelés nélkül 

vélhetően vagy elutasítja a cégbíróság a változásbejegyzési kérelmet, 

vagy a cég dönthet a betéti társasággá vagy közkereseti társasággá 

történő átalakulásáról, ami meglehetősen költséges és időigényes 

könyvvizsgálót is igénylő eljárás! 

 

Jelenlegi adatok szerint a kft.-t, több mint 50 %-át érinti a kötelező 

jegyzett tőke emelése. 2007. szeptember 1-jén csökkentették 500 ezer 

forintra a kft-k törzstőkéjének minimumát, azóta összesen 213 ezer kft. 

alakult 3 millió forint alatti, és mindössze 24 ezer 3 millió forint, vagy 

annál több jegyzett tőkével. A plusz tőkekövetelmény összesen kb. 490 

milliárd forinttal érinti a teljes magyar cégvilágot. 

 

Azok a cégek, amelyek nem hajtják végre a kötelező törzstőke emelést, 

vagy nem alakulnak át bt.-vé, kkt.-vé, törvényességi felügyeleti eljárásra, 

bírságra, akár végleges törlésre számíthatnak.  

 

A törzstőke emelése történhet a tagok pénzbeli hozzájárulásán kívül 

korábban eredménytartalékba helyezett eredmény terhére is, 

tehát a kft. saját nyereségéből is jegyzett tőkét emelhet, illetve 

lehetőség van a tagok részéről nem pénzbeli, apporttal történő 

jegyzett tőke emelésére is. 

 

A benyújtott módosító indítványok alapján várhatóan nem lesz szükség 

arra, hogy az első társasági szerződés módosításakor a megemelt, 3 millió 



forint összegű jegyzett tőkét is teljesíteni kelljen. A módosítás szerint azok 

a társaságok, amelyek élve a fenti lehetőséggel nem emelnek tőkét, a 

tőkeemelésig nem is alkalmazhatják az új Ptk.-t, hanem a jelenleg 

hatályos gt. rendelkezései szerint kell működniük. 

 

2. Törzsbetét mértéke 

Módosulnak a törzsbetétek mértékére, illetve a pótbefizetésre vonatkozó 

szabályok is. Kft.-k alapítása esetén a társasági szerződés lehetővé teheti, 

hogy valamelyik tag a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásáig a 

pénzbetétének felénél kisebb összeget fizessen be, vagy a be nem fizetett 

pénzbeli vagyoni hozzájárulását a társaság nyilvántartásba vételétől 

számított 1 évnél hosszabb határidőben szolgáltassa. Ilyen esetekben 

fontos garanciális szabály, hogy a társaság mindaddig nem fizethet 

osztalékot a tagoknak, amíg a befizetés nem történik meg teljesen, és a 

tagok a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulásuk összegének 

erejéig kötelesek helytállni a társaság tartozásaiért. A jelenlegi, 2014. 

március 15-ig érvényes szabályozás szerint egyszemélyes kft. esetén 100 

ezer forintot, többszemélyes kft. esetén pedig a pénzbetét felét kell 

ténylegesen beszolgáltatni bejegyzés előtt. Ez a szabály is változik az új 

Ptk. hatálybalépésével: hogy már nem írják elő a tagoknak a pénzbeli 

betétből egyetlen forint bejegyzésig történő szolgáltatását sem, azaz a 

törvény normaszövege szerint nem kell egyetlen forintot sem 

rendelkezésre bocsátani alapításkor a 3 millió forintos jegyzett tőkéből, a 

még be nem fizetett törzsbetét erejéig viszont felel a nem teljesítő tag a 

céges tartozásokért. Ez viszont egy cégnek akár visszaélésre is adhat 

okot, amelyre csak az esetleges tartozások behajtásakor derül fény. 

 

Az apporttal alapított cégek esetében más a helyzet, mint a tisztán forint 

alapú alapításoknál: amennyiben az apport eléri a jegyzett tőke felét, 

azonnal kell szolgáltatni a teljes apportot a tagnak a cégalapításkor, egyéb 

esetben a létesítő okiratban szereplő határidőig, amely nem lehet több 3 

évnél. Az egyszemélyes kft. alapításakor viszont kötelező a teljes apportot 

bevinni a cégbe. 

 

3. Kft. ügyvezetése 

Az új Ptk. 3:186. § (1) bekezdésének az a szabálya, amely szerint a 

társaság ügyvezetését egy vagy több ügyvezető látja el, kiegészül azzal, 

hogy az ügyvezető képviseleti jogának korlátozása, megosztása, 

nyilatkozatainak feltételhez, jóváhagyáshoz kötése nem hatályos 

harmadik személyek irányában. 

 



II. Hitelezők védelme- jogosulatlan kifizetés tagoknak 

A változások egy része egyúttal a hitelezők védelmét is szolgálja. Így pl., 

ha a tag vagy részvényes részére a társaság jogellenesen teljesített 

kifizetést, mert vagyoni helyzete ezt egyébként nem tette volna lehetővé, 

akkor a jogellenes kifizetések a tag vagy részvényes jó-vagy 

rosszhiszeműségére tekintet nélkül visszakövetelhető. Ez jelentős változás 

a hatályos megoldással szemben, ahol a társaság csak akkor követelhette 

vissza a jogellenes kifizetést, ha bizonyította a tag vagy részvényes 

rosszhiszeműségét.  

 

III. Rt.-k 

 

1. Zrt.-nyrt. továbbra is 

Az új törvény megőrzi a különbségtételt a zártkörűen és nyilvánosan 

működő részvénytársaságok között, azonban kimondja, hogy 

részvénytársaság csak zártkörűen alapítható. Ennek gyakorlati jelentősége 

viszonylag csekély, a nyilvános alapítás eddig sem volt jellemző 

Magyarországon. A zártkörűen már megalapított részvénytársaság pedig 

részvényeink a Budapesti Értéktőzsdére vagy más szabályozott piacra 

történő bevezetését követően továbbra is nyilvánosan működő 

részvénytáraságnak minősül. 

 

2. Részvénytársasági szabályok 

 

Pontosítja a saját részvényre vonatkozó korlátozásokat (3:222. §) annak 

kimondása, hogy a részvénytársaság tulajdonaként kell figyelembe venni 

a többségi befolyása alatt álló jogi személy – ideértve a külföldi székhelyű 

rt.-t, kft.-t is – tulajdonában álló részvényeket és azokat a saját 

részvényeket is, amelyeket a részvénytársaság követelés biztosítékául 

fogad el. 

 

A (3:227. §-ban foglalt feltételek mellett) a közgyűlés hozzájárulásával 

nyújthat pénzügyi segítséget a nyilvánosan működő részvénytársaság 

részvényei megszerzéséhez; a kiegészítés meghatározza azt is, hogy mit 

kell tartalmazzon a közgyűlés számára készített előterjesztés, amit a 

nyilvántartó bíróságnak is be kell nyújtani. 

 

A szavazatok egy százalékával rendelkező részvényesek napirend 

kiegészítési jogának szabályait (3:259. §) kiterjeszti a módosító 

rendelkezés a napirendben szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal 

kapcsolatos határozattervezetre is. 



 

Lényeges változás, hogy a törvényi feltételek [3:261. § (1) bekezdés] 

ellenére teljesített kifizetéseket csak akkor kell visszafizetni, ha a 

részvénytársaság bizonyítja, hogy a részvényes a kifizetés feltételeinek 

hiányáról tudott vagy tudnia kellett. 

 

A zártkörűen működő részvénytársaságnak a törvény által feljogosított 

részvényesei, hitelezői kérhetik a nyilvántartó bíróságtól könyvvizsgáló 

kirendelését a kifizetés jogszerűségének megvizsgálása céljából. Erre a 

3:261. § (4) bekezdése alapján „a kifizetésről szóló döntés meghozatalától 

a kifizetéstől” számított egyéves jogvesztő határidő lejártáig van 

lehetőségük. A módosítás („a kifizetésről szól döntés meghozatalától” 

szövegrész elhagyásával) kijavítja a kodifikációs hibát, egyértelművé téve, 

hogy a határidő kezdete a kifizetés időpontja. 

 

A részvénytársaság ügyvezetésével kapcsolatban kiemelendő, hogy az 

ügyvezetést általában továbbra is egy legalább háromtagú testület, az 

igazgatóság látja el, de zártkörűen működő részvénytársaság esetén az 

igazgatóság jogköre egyetlen személyre, a vezérigazgatóra telepíthető, 

míg nyilvánosan működő részvénytársaságnál egységes irányítási 

rendszer vezethető be, amelyben az igazgatótanácsnak nevezett testület 

az ügyvezetés mellett a felügyelőbizottság feladatát is ellátja.  

Az igazgatótanács minimális létszámát a szabályozás öt főben határozza 

meg. A szabályok a testületek maximális létszámát nem állapítják meg, 

ezt rábízzák a tagokra, akik a társaság méretének, a társaság 

tevékenységének, az ügyvezető testületre telepített feladatok ismeretében 

dönthetnek a társaság igényeinek leginkább megfelelő létszámú testület 

felállításáról. 

 

A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú 

jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény az átváltozó 

kötvényre vonatkozó e rendelkezésekkel egészítette ki az új Ptk.-t. A 

saláta-törvény indokolása szerint „Az átváltoztatható és átváltozó kötvény 

részvénnyé alakításával megvalósuló alaptőke-emelés szabályai 

pontosításra kerülnek annak érdekében, hogy а tőkeemelési eljárás ne 

rójon а részvénytársaságra indokolatlan terhet. Így а második közgyűlés 

megtartására és az alapszabály módosítására nincs szükség ahhoz, hogy а 

tényleges részvényigénylés, illetve átváltozó kötvény esetében az objektív 

feltétel bekövetkezése miatti tőkeemelés а cégjegyzékben átvezethetővé 

váljék. А cégbíróság felé az igazgatóság nyilatkozatban igazolja а 



tőkeváltozással összefüggő adatokat. А változásbejegyzési kérelemhez 

csatolt egységes szerkezetű létesítő okirat tartalmazza а változtatásokat.” 

 

A nyilvánosan működő részvénytársaságok közgyűlése meghívójának 

tartalmára, a honlapon nyilvánosságra hozandó információkra, 

elektronikus megküldésükre, valamint a szavazati jog postai úton 

gyakorlásának feltételhez kötésére vonatkozó kiegészítő szabályokat iktat 

az új Ptk.-ba a salátatörvény. A szabályozás egyértelművé teszi azt is, 

hogy a részvénytársaság közgyűléséről készített jegyzőkönyvnek a 

határozatokkal kapcsolatban mit kell tartalmaznia. 

 

A kft. ügyvezetőjéhez hasonlóan az igazgatóság tagjára vonatkozóan is 

kimondja a szabályozás kiegészítése, hogy képviseleti jogának 

korlátozása, megosztása, nyilatkozatainak feltételhez, jóváhagyáshoz 

kötése nem hatályos harmadik személyek irányában. 

 

Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 

2013. évi CLXXVI. törvényben található részletes szabályokra tekintettel a 

módosítás elhagyja az ezek egyes elemeit tartalmazó Ptk. szabályokat a 

3:319-321. §-ból. 

 

 


