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A TÁRSASÁGI JOG FONTOSABB ÚJDONSÁGAI
AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVBEN
Az új Polgári Törvénykönyv több fontos újdonságot is hoz a társasági jog területén.
Koncepcionális változás, hogy 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.
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. A konkrét változtatások mellett koncepcionális változás, hogy
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 2014. március 15-én hatályba lépő új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény)
szabályozza az eddig külön törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaságokat is. Ezen a téren
a számos konkrét változtatás mellett a legfontosabb, koncepcionális változás az, hogy 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 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 csorbítja, vagy a törvényes működése feletti
felügyelet érvényesülését akadályozza. Ennek konkrét megítélése azonban a jövőben
elsősorban a bírói gyakorlatra marad.
Az új Ptk. megtartja a jelenleg szabályozott gazdasági társasági formákat, 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. Nem könnyíti meg viszont a korlátolt felelősségű
társaságok helyzetét az, hogy a jogalkotó ismét felemeli a törzstőke minimális mértékét a
jelenlegi 500.00,- Ft-ról 3.000.000,- Ft-ra.
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Kft-k alapítása esetén a társasági szerződés lehetővé teheti, hogy valamelyik tag a
nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásáig (i) a pénzbetétének felénél kisebb összeget
fizessen be, vagy (ii) 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 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 jóvagy 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.
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.
Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy az új szabályok miatt szükséges lesz a gazdasági
társaságokra vonatkozó, kapcsolódó cégjogi és csődjogi szabályok módosítására is. Az erre
vonatkozó tervek azonban még nem ismertek.
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