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A PTK. KODIFIKÁCIÓJA 

� 1998199819981998.... megbízástmegbízástmegbízástmegbízást kapkapkapkap aaaa polgáripolgáripolgáripolgári jogijogijogijogi kodifikációskodifikációskodifikációskodifikációs
főbizottfőbizottfőbizottfőbizottság az új Ptk. elkészítésére, a testületet
1999 óta vezetivezetivezetivezeti VékásVékásVékásVékás LajosLajosLajosLajos akadémikus.

� 2002200220022002.... elejéreelejéreelejéreelejére készült el a koncepciókoncepciókoncepciókoncepció, melyet
egy évvel később a kormány jóváhagyott, ezt
követően kezdődhetett a törvénykönyv
tervezetének az elkészítése.

� 2007200720072007.... a javaslat szövegezését az igazságügyiigazságügyiigazságügyiigazságügyi
tárcatárcatárcatárca vettevettevettevette át.

� 2008200820082008 őszénőszénőszénőszén a parlament megkezdte a kódexkódexkódexkódex
vitájátvitájátvitájátvitáját, az 2009 szeptemberében került először
elfogadásra, majd a következő hónapban -
SólyomSólyomSólyomSólyom LászlóLászlóLászlóLászló köztársaságiköztársaságiköztársaságiköztársasági elnökelnökelnökelnök úrúrúrúr vétójavétójavétójavétója
után - ismét.

A kezdet 1998….



A PTK. KODIFIKÁCIÓJA 

� 2010201020102010 áprilisaáprilisaáprilisaáprilisa (néhány nappal az új Ptk. első
két könyvének életbelépése előtt) az
AlkotmánybíróságAlkotmánybíróságAlkotmánybíróságAlkotmánybíróság alkotmányellenesnekalkotmányellenesnekalkotmányellenesnekalkotmányellenesnek
nyilvánította és megsemmisítettemegsemmisítettemegsemmisítettemegsemmisítette aaaa kódexkódexkódexkódex
hatálybalépésérőlhatálybalépésérőlhatálybalépésérőlhatálybalépéséről szólószólószólószóló törvényttörvényttörvényttörvényt; indok:
kirívóan rövid a rendelkezésére álló
felkészülési idő.

� Az újújújúj OrszággyűlésOrszággyűlésOrszággyűlésOrszággyűlés hatályonhatályonhatályonhatályon kívülkívülkívülkívül helyeztehelyeztehelyeztehelyezte aaaa
törvénykönyvettörvénykönyvettörvénykönyvettörvénykönyvet, a kormány ismét Vékás
Lajost kérte fel az új kódex kodifikálására.

� 2012201220122012 júliusajúliusajúliusajúliusa: a Vékás Lajos által vezetett
szövegezőbizottságszövegezőbizottságszövegezőbizottságszövegezőbizottság javaslatajavaslatajavaslatajavaslata módosítás nélkül
került a parlamentparlamentparlamentparlament eléeléeléelé.



A PTK. KODIFIKÁCIÓJA 

� A HázHázHázHáz viszont többtöbbtöbbtöbb pontonpontonpontonponton változtatottváltoztatottváltoztatottváltoztatott a
javaslaton, melyet Vékás Lajos bírált, ugyanis
álláspontja szerint a módosító indítványok
közül több alkotmányossági aggályt vet fel.

� 2013201320132013.... februárfebruárfebruárfebruár 11111111.... a Kódex 245245245245 igenigenigenigen, 43434343
ellenszavazatellenszavazatellenszavazatellenszavazattal, 35353535 tartózkodástartózkodástartózkodástartózkodás mellett
elfogadásra került a Parlament által.

� ÖsszességébenÖsszességébenÖsszességébenÖsszességében: több jelentős változást
tartalmaz az 1959-ben elfogadott, azóta több
mint százszor módosított, Ptk-hoz képest.

� AAAA kódexkódexkódexkódex az 1960 óta hatályos törvénykönyv
szövegénekszövegénekszövegénekszövegének hozzávetőleg

2013. 02.11.



A PTK. KODIFIKÁCIÓJA, SZERKEZETE 

� felétfelétfelétfelét őrizte meg,
� negyedétnegyedétnegyedétnegyedét korrigálta,
� ugyanekkoraugyanekkoraugyanekkoraugyanekkora részében viszont lényegileg

megváltozott, vagy teljesen új tartalmat
kapott.

AzAzAzAz újújújúj PtkPtkPtkPtk.... szerkezetiszerkezetiszerkezetiszerkezeti felépítésefelépítésefelépítésefelépítése::::

Első könyv: BevezetőBevezetőBevezetőBevezető rendelkezésekrendelkezésekrendelkezésekrendelkezések
Második könyv: AzAzAzAz emberemberemberember mintmintmintmint jogalanyjogalanyjogalanyjogalany
Harmadik könyv: AAAA jogijogijogijogi személyszemélyszemélyszemély
Negyedik könyv: CsaládjogCsaládjogCsaládjogCsaládjog
Ötödik könyv: DologiDologiDologiDologi jogjogjogjog
Hatodik könyv: KötelmiKötelmiKötelmiKötelmi jogjogjogjog
Hetedik könyv: ÖröklésiÖröklésiÖröklésiÖröklési jogjogjogjog
Nyolcadik könyv: ZáróZáróZáróZáró rendelkezésekrendelkezésekrendelkezésekrendelkezések

A jogállamiság „jobbkeze”

8 könyv



A PTK. KODIFIKÁCIÓJA, SZERKEZETE 

A könyvekkönyvekkönyvekkönyvek (mely összesen 1596.§§§§-ból áll): 
� rész, 
� cím, 
� fejezet szerkezeti egységekre tagoldónak.

Újszerű Újszerű Újszerű Újszerű a szakaszokszakaszokszakaszokszakaszok számozása (pl. 1:1.§§§§) 

JogalkotóiJogalkotóiJogalkotóiJogalkotói szándékszándékszándékszándék:::: addig érdemes tágítani a
szabályozási kört, ameddig az összefüggőösszefüggőösszefüggőösszefüggő
szabályozásiszabályozásiszabályozásiszabályozási érdekérdekérdekérdek nagyobb, mint a kódex
terjedelmi korlátja, ezért kerültekkerültekkerültekkerültek belebelebelebele azazazaz újújújúj PtkPtkPtkPtk----babababa
aaaa családjogicsaládjogicsaládjogicsaládjogi, a gazdaságigazdaságigazdaságigazdasági társaságokratársaságokratársaságokratársaságokra és a
szövetkezetekreszövetkezetekreszövetkezetekreszövetkezetekre vonatkozó anyagi jogi szabályok,
valamint azazazaz ingatlaningatlaningatlaningatlan----nyilvántartásnyilvántartásnyilvántartásnyilvántartás alapelveialapelveialapelveialapelvei. Ebből
következik, hogy 2014201420142014.... márciusmárciusmárciusmárcius 15151515.... napjátólnapjátólnapjátólnapjától nincsnincsnincsnincs
különkülönkülönkülön GtGtGtGt...., CsjtCsjtCsjtCsjt.... és PtkPtkPtkPtk...., hanem egyetlenegyetlenegyetlenegyetlen KódexKódexKódexKódex, az
új Ptk.

Összefüggő szabályozás



A PTK. KODIFIKÁCIÓJA, SZERKEZETE 

FelhasználtFelhasználtFelhasználtFelhasznált joganyagjoganyagjoganyagjoganyag::::
� korábban hatályos Ptk. szabályai,
� bírói gyakorlat által kidolgozott jogelvek,
� külföldi államok kódexei: elsősorban svájci,

német, osztrák, holland és a kanadai Québec
tagállam magánjogi kódexe,

� EU joganyaga,
� nemzetközi gyakorlat.

A nyolcadiknyolcadiknyolcadiknyolcadik könyvkönyvkönyvkönyv tartalma:
� értelmező rendelkezések,
� hatálybalépés időpontja.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és
felhatalmazó rendelkezéseket a 2013. évi
CLXXVII. törvény (PtkéPtkéPtkéPtké....) tartalmazza!!!



A PTK. KODIFIKÁCIÓJA, SZERKEZETE

Az új PtkéPtkéPtkéPtké.... könyvenkéntkönyvenkéntkönyvenkéntkönyvenként és bizonyos esetekben
jogintézményenkéntjogintézményenkéntjogintézményenkéntjogintézményenként tartalmazza az átmenetiátmenetiátmenetiátmeneti
rendelkezéseketrendelkezéseketrendelkezéseketrendelkezéseket.

HatálybalépésHatálybalépésHatálybalépésHatálybalépés: 2014201420142014.... márciusmárciusmárciusmárcius 15151515....,,,, a tervezett 2014.
január 1-je helyett, hogy legyen elegendő idő a
felkészülésre.

Ha a PtkéPtkéPtkéPtké.... eltérően nem rendelkezik, a Ptk.
rendelkezéseit aaaa hatálybalépéséthatálybalépéséthatálybalépéséthatálybalépését követőenkövetőenkövetőenkövetően
� keletkezett tényekretényekretényekretényekre és jogviszonyokrajogviszonyokrajogviszonyokrajogviszonyokra,

valamint
� megtettmegtettmegtettmegtett jognyilatkozatokrajognyilatkozatokrajognyilatkozatokrajognyilatkozatokra
kell alkalmazni.

Fontos rendelkezéseket tartalmaz az ún. PtkPtkPtkPtk....
salátasalátasalátasaláta is (2013201320132013.... éviéviéviévi CCLIICCLIICCLIICCLII.... törvénytörvénytörvénytörvény).

Hatály: 2014.03.15. 

Egészen biztosan több év, 
akár évtized  kell ahhoz, 

hogy a bírói gyakorlat 
átvegye és feldolgozza az új 
rendelkezéseket, hiszen az  
új szabályok átalakítják az 

alapvető, és több 
évszázados hagyománnyal 

rendelkező 
beidegződéseket a polgári 

jogi viszonyokban … 



A NYOLCADIK KÖNYV

ÉrtelmezőÉrtelmezőÉrtelmezőÉrtelmező rendelkezésekrendelkezésekrendelkezésekrendelkezések::::

KözeliKözeliKözeliKözeli hozzátartozóhozzátartozóhozzátartozóhozzátartozó:::: házastárs, egyeneságbeli
rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt
gyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő,
testvér, tehát a bejegyzett élettárs már nem.

Az új Ptk-ból kimaradtkimaradtkimaradtkimaradtak a bejegyzettbejegyzettbejegyzettbejegyzett élettársélettársélettársélettárs
rokonairarokonairarokonairarokonaira vonatkozóvonatkozóvonatkozóvonatkozó utalásokutalásokutalásokutalások is, emellett fontos
változás még, hogy a jegyesjegyesjegyesjegyes mármármármár nemnemnemnem minősülminősülminősülminősül
hozzátartozónakhozzátartozónakhozzátartozónakhozzátartozónak (mert a kodifikációs bizottság
szerint a jegyes nem jogi fogalom).

TestvérTestvérTestvérTestvérnek minősül a féltestvérféltestvérféltestvérféltestvér isisisis!

FogyasztóFogyasztóFogyasztóFogyasztó csak természetestermészetestermészetestermészetes személyszemélyszemélyszemély lehet!



A NYOLCADIK KÖNYV 

ÚjÚjÚjÚj fogalmakfogalmakfogalmakfogalmak: vagyontárgy, bank.

Bírósági eljárás a fizetési meghagyásos eljárás is!

A befolyásbefolyásbefolyásbefolyás fogalma ebben a könyvben került
meghatározásra.

A határidőkhatáridőkhatáridőkhatáridők számításaszámításaszámításaszámítása ugyancsak itt kapott helyet.



AZ ELSŐ KÖNYV: BEVEZETŐ 
RENDELKEZÉSEK 

HatályHatályHatályHatály:::: a mellérendeltség és egyenjogúság elve
szerint szabályozza a személyek alapvető vagyoni
és személyi viszonyait.

AlapelvekAlapelvekAlapelvekAlapelvek (az új Ptk. egészére): alapvetőalapvetőalapvetőalapvető változásváltozásváltozásváltozás,
míg a régi Ptk. egy helyen tartalmazta, egymás
után szabályozta az adott jogintézményekre
vonatkozó rendelkezéseket, a jogalkotó az új Ptk.
szabályozási rendszerének felépítése során egy
hármashármashármashármas pillérszerkezetpillérszerkezetpillérszerkezetpillérszerkezetet alkalmazott:

� az egészegészegészegész kódexkódexkódexkódexet átható alapelvek,
� az egyesegyesegyesegyes könyvekkönyvekkönyvekkönyvek elejénelejénelejénelején nevesített

általánosáltalánosáltalánosáltalános jelentőségű normák,
� az egyesegyesegyesegyes könyvekbenkönyvekbenkönyvekbenkönyvekben nevesített

jogintézményekre vonatkozó speciálisspeciálisspeciálisspeciális
rendelkezésekrendelkezésekrendelkezésekrendelkezések.

Hármas pillérszerkezet



AZ ELSŐ KÖNYV: BEVEZETŐ 
RENDELKEZÉSEK 

(Pl. ha a korlátoltkorlátoltkorlátoltkorlátolt felelősségűfelelősségűfelelősségűfelelősségű társaságtársaságtársaságtársaságra vonatkozó
szabályozást szeretnénk áttekinteni, a bevezető
rendelkezések között szereplő (1) alapelvekalapelvekalapelvekalapelvek
ismerete mellett a (2) jogijogijogijogi személyekreszemélyekreszemélyekreszemélyekre vonatkozóvonatkozóvonatkozóvonatkozó
általánosáltalánosáltalánosáltalános szabályokat, majd a (3) gazdaságigazdaságigazdaságigazdasági
társaságokratársaságokratársaságokratársaságokra vonatkozóvonatkozóvonatkozóvonatkozó általánosáltalánosáltalánosáltalános szabályokszabályokszabályokszabályokat, végül
a (4) korlátoltkorlátoltkorlátoltkorlátolt felelősségűfelelősségűfelelősségűfelelősségű társaságratársaságratársaságratársaságra vonatkozóvonatkozóvonatkozóvonatkozó
speciálisspeciálisspeciálisspeciális (jog)(jog)(jog)(jog)szabályokat kell áttekintenünk.)

ÉrtelmezésiÉrtelmezésiÉrtelmezésiÉrtelmezési alapelvalapelvalapelvalapelv:::: E törvény rendelkezéseit
Magyarország alkotmányos rendjével (régi Ptk.:
Magyarország gazdasági és társadalmi rendjével)
összhangban, a polgári jogi viszonyokra vonatkozó
jogszabályokat pedig e törvénnyel összhangban kell
értelmezni.



AZ ELSŐ KÖNYV: BEVEZETŐ 
RENDELKEZÉSEK 

JóhiszeműségJóhiszeműségJóhiszeműségJóhiszeműség ésésésés tisztességtisztességtisztességtisztesség elve: A jogok gyakorlása
és a kötelezettségek teljesítése során a felek a
jóhiszeműség és tisztesség követelményének
megfelelően kötelesek eljárni. Követelményét sérti
az is, akinek joggyakorlása szemben áll olyan
korábbi magatartásával, amelyben a másik fél
okkal bízhatott.

AzAzAzAz elvárhatóelvárhatóelvárhatóelvárható magatartásmagatartásmagatartásmagatartás elveelveelveelve:::: Ha a törvény eltérő
követelményt nem támaszt, a polgári jogi
viszonyokban úgy kell eljárni, ahogy azazazaz azazazaz adottadottadottadott
helyzetbenhelyzetbenhelyzetbenhelyzetben általábanáltalábanáltalábanáltalában elvárhatóelvárhatóelvárhatóelvárható, felróható
magatartására előnyök szerzése végett senki nem
hivatkozhat; a másik fél felróható magatartására
hivatkozhat az is, aki maga felróhatóan járt el.



AZ ELSŐ KÖNYV: BEVEZETŐ 
RENDELKEZÉSEK 

AAAA joggaljoggaljoggaljoggal valóvalóvalóvaló visszaélésvisszaélésvisszaélésvisszaélés tilalmatilalmatilalmatilalma:::: A törvény tiltja a
joggal való visszaélést; ha a joggal való visszaélés
jogszabály által megkívánt nyilatkozat
megtagadásában áll, és ez a magatartás nyomós
közérdeket vagy különös méltánylást érdemlő
magánérdeket sért, a bíróság a nyilatkozatot
ítéletével pótolhatja, feltéve, hogy az érdeksérelem
másképpen nem hárítható el.

BíróiBíróiBíróiBírói útútútút:::: A törvényben biztosított jogok
érvényesítése – ha törvény eltérően nem
rendelkezik – bírói útra tartozik.

HiányozóHiányozóHiányozóHiányozó korábbikorábbikorábbikorábbi alapelvekalapelvekalapelvekalapelvek (van, amely az
Alaptörvény által védett):

� rendeltetésszerű joggyakorlás,
� kölcsönös együttműködés,

Az Mt-ben is megszűnik a 
rendeltetésellenes 

joggyakorlás fogalma…



AZ ELSŐ KÖNYV: BEVEZETŐ 
RENDELKEZÉSEK 

� tulajdon védelme,
� személyiség védelme.

Az utalóutalóutalóutaló magatartásmagatartásmagatartásmagatartás szabálya változatlan
tartalommal átkerült az új Ptk. Hatodik
könyvébe, az „EgyébEgyébEgyébEgyéb kötelemkeletkeztetőkötelemkeletkeztetőkötelemkeletkeztetőkötelemkeletkeztető
ténytényténytények” közé.



A HARMADIK KÖNYV: A JOGI 
SZEMÉLY 

Első rész: A jogi személy általános szabályai A jogi személy általános szabályai A jogi személy általános szabályai A jogi személy általános szabályai 
Második rész: Egyesület Egyesület Egyesület Egyesület 
Harmadik rész: Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok 
Negyedik rész: Szövetkezet Szövetkezet Szövetkezet Szövetkezet 
Ötödik rész: Egyesülés Egyesülés Egyesülés Egyesülés 
Hatodik rész: AlapítványAlapítványAlapítványAlapítvány
Hetedik rész: AzAzAzAz államállamállamállam részvételerészvételerészvételerészvétele aaaa polgáripolgáripolgáripolgári jogijogijogijogi
jogviszonyokbanjogviszonyokbanjogviszonyokbanjogviszonyokban

(RészletszabályokRészletszabályokRészletszabályokRészletszabályokat az egyes jogi személyek
átalakulásáról, egyesüléséről és szétválásáról szóló
2013. évi CLXXVI. törvény tartalmaz)

AAAA könyvkönyvkönyvkönyv szerkezetiszerkezetiszerkezetiszerkezeti felépítésefelépítésefelépítésefelépítése::::
� a jogijogijogijogi személyszemélyszemélyszemélyek általánosáltalánosáltalánosáltalános jellemzése,
� a gazdaságigazdaságigazdaságigazdasági társaságoktársaságoktársaságoktársaságokra vonatkozó általánosáltalánosáltalánosáltalános

rendelkezések,
� az egyesegyesegyesegyes gazdaságigazdaságigazdaságigazdasági társaságoktársaságoktársaságoktársaságokra vonatkozó

speciális szabályok.

Jogi személyek



A HARMADIK KÖNYV: A JOGI 
SZEMÉLY 

A A A A könyv jellemzői: könyv jellemzői: könyv jellemzői: könyv jellemzői: 

� EgyedülállóEgyedülállóEgyedülállóEgyedülálló megoldásmegoldásmegoldásmegoldás:::: egységes jogi személyek
könyv; de megszűnikmegszűnikmegszűnikmegszűnik aaaa társaságitársaságitársaságitársasági jogjogjogjog belső
jogági komplexitásakomplexitásakomplexitásakomplexitása…

� JóvalJóvalJóvalJóval terjedelmesebbterjedelmesebbterjedelmesebbterjedelmesebb formában, 406. §-ban
szabályozza aaaa jogijogijogijogi személyekreszemélyekreszemélyekreszemélyekre vonatkozóvonatkozóvonatkozóvonatkozó
rendelkezéseketrendelkezéseketrendelkezéseketrendelkezéseket (szemben a régi Ptk. 40- 50 §-
ával).

� Az egyesülésiegyesülésiegyesülésiegyesülési jogjogjogjog mellett aaaa társaságitársaságitársaságitársasági jogjogjogjog
általánosáltalánosáltalánosáltalános intézményeiintézményeiintézményeiintézményei is ebben a könyvben
kaptak helyet.

� Az átmeneti,átmeneti,átmeneti,átmeneti, eljárásieljárásieljárásieljárási és egyéb kiegészítőkiegészítőkiegészítőkiegészítő
szabályokszabályokszabályokszabályok másmásmásmás törvényekbentörvényekbentörvényekbentörvényekben, elsősorban a
jelentősjelentősjelentősjelentős mértékbenmértékbenmértékbenmértékben átalakulóátalakulóátalakulóátalakuló CtvCtvCtvCtv----benbenbenben kaptak
helyet (pl. non-profit gt. (9/F.§); tag, vezető
tisztségviselő eltiltása (9/B.§-9/E.§); kizárási
per).
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A „gazdálkodógazdálkodógazdálkodógazdálkodó szervezetszervezetszervezetszervezet” fogalmafogalmafogalmafogalma átkerült a PpPpPpPp----bebebebe,
az újújújúj PtkPtkPtkPtk.... ehelyett a „vállalkozás”„vállalkozás”„vállalkozás”„vállalkozás” gyűjtőfogalmatgyűjtőfogalmatgyűjtőfogalmatgyűjtőfogalmat
használja.

Nagy hangsúlyt fektet a hitelezővédelemrehitelezővédelemrehitelezővédelemrehitelezővédelemre, erősítierősítierősítierősíti aaaa
kisebbségvédelmetkisebbségvédelmetkisebbségvédelmetkisebbségvédelmet és szigorítjaszigorítjaszigorítjaszigorítja aaaa vezetővezetővezetővezető
tisztségviselő,tisztségviselő,tisztségviselő,tisztségviselő, illetveilletveilletveilletve aaaa tagoktagoktagoktagok felelősségérefelelősségérefelelősségérefelelősségére
vonatkozó szabályokat:
� A vezető tisztségviselő belsőbelsőbelsőbelső (cége felé fennálló)

és külsőkülsőkülsőkülső (3. személy felé fennálló) felelősségefelelősségefelelősségefelelőssége
szétválikszétválikszétválikszétválik: ha a vezető tisztségviselő e
jogviszonyával összefüggésben 3. személynek
kárt okoz, a károsulttal szemben a társasággal
egyetemlegesen felel (a felelősség a szerződésen
kívül okozott kárért való felelősség körében
került szabályozásra. 6:541. §).

A vezető tisztségviselők saját 
személyes vagyonukkal felelhetnek 

például a szavatossági igények, a 
késedelmes teljesítés, a hibás 

pénzügyi döntések - befektetések -
vagy hibás gazdasági döntés -
árazás, szállító kiválasztása -

kapcsán. Ugyancsak személyes 
vagyonukkal felelhetnek harmadik 

személyekkel szemben a 
tisztségükben okozott károkért, így 
például a környezetvédelmi vagy 

versenyszabályok megsértése 
eredményeképpen felmerülő 

károkért , illetve  az üzemi 
balesetből származó igényekért. 
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A bizonyításibizonyításibizonyításibizonyítási teherteherteherteher megfordulmegfordulmegfordulmegfordul, vagyis a károsultnak
kell bizonyítania, hogy a vezető tisztségviselő előre
látta a döntésével okozott kár bekövetkeztét. Ez egy
nagyonnagyonnagyonnagyon szigorú,szigorú,szigorú,szigorú, angolszászangolszászangolszászangolszász megoldásmegoldásmegoldásmegoldás (korábban:
először csak a jogi személy perelhető, aztán a vezető
tisztségviselő). DEDEDEDE:::: lehetlehetlehetlehet felmentvényfelmentvényfelmentvényfelmentvény aaaa gtgtgtgt----nélnélnélnél
(3:117.§)!!!!

� A vezető tisztségviselő az ügyvezetésiügyvezetésiügyvezetésiügyvezetési
tevékenységetevékenységetevékenységetevékenysége soránsoránsoránsorán a jogijogijogijogi személynekszemélynekszemélynekszemélynek okozott
károkért a szerződésszegésselszerződésszegésselszerződésszegésselszerződésszegéssel okozottokozottokozottokozott kárértkárértkárértkárért
való felelősség szabályai szerint felel a jogi
személlyel szemben (3:24.§).

� Ha a gazdaságigazdaságigazdaságigazdasági társaságtársaságtársaságtársaság jogutódjogutódjogutódjogutód nélkülnélkülnélkülnélkül
megszűnikmegszűnikmegszűnikmegszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük
erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek a

A kérdés, hogy a bíróságok 

milyen gyakorlatot 

alakítanak ki majd…

valószínű, hogy a bírói 
gyakorlat szűkebb körben 

fogja a vezetői felelősséget 
értékelni >>> csak akkor 
állapítja meg a közvetlen 

felelősséget, ha a 
károkozás az ő döntésének 
a következménye, vagy a 
döntés meghozatalában 

közreműködött. 
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társaság vezető tisztségviselőivel szemben a
szerződésenszerződésenszerződésenszerződésen kívülkívülkívülkívül okozottokozottokozottokozott károkértkárokértkárokértkárokért való felelősség
szabályai szerint, hahahaha a vezető tisztségviselő a
társaságtársaságtársaságtársaság fizetésképtelenségévelfizetésképtelenségévelfizetésképtelenségévelfizetésképtelenségével fenyegetőfenyegetőfenyegetőfenyegető helyzethelyzethelyzethelyzet
beálltabeálltabeálltabeállta utánutánutánután aaaa hitelezőihitelezőihitelezőihitelezői érdekeketérdekeketérdekeketérdekeket nemnemnemnem vettevettevettevette
figyelembefigyelembefigyelembefigyelembe.... Ez a rendelkezés végelszámolással
történő megszűnés esetén nem alkalmazható
(3:118.§).

Ha a jogi személy alapítójaalapítójaalapítójaalapítója vagy tagjatagjatagjatagja nemnemnemnem kötelesköteleskötelesköteles
vagyonivagyonivagyonivagyoni hozzájárulásthozzájárulásthozzájárulásthozzájárulást teljesíteniteljesíteniteljesíteniteljesíteni, a jogi személy
tartozásaiérttartozásaiérttartozásaiérttartozásaiért a jogi személy tagja,tagja,tagja,tagja, tagságtagságtagságtagság nélkülinélkülinélkülinélküli jogijogijogijogi
személyszemélyszemélyszemély eseténeseténeseténesetén azazazaz alapítóialapítóialapítóialapítói jogokjogokjogokjogok gyakorlójagyakorlójagyakorlójagyakorlója kötelesköteleskötelesköteles
helytállnihelytállnihelytállnihelytállni.... Ha a helytállási kötelezettség többtöbbtöbbtöbb
személytszemélytszemélytszemélyt terhel,terhel,terhel,terhel, kötelezettségükkötelezettségükkötelezettségükkötelezettségük egyetemlegesegyetemlegesegyetemlegesegyetemleges.
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Bevezeti a jogijogijogijogi személyekszemélyekszemélyekszemélyek típuskényszeréttípuskényszeréttípuskényszeréttípuskényszerét, vagyis
jogi személy
� törvénybentörvénybentörvénybentörvényben meghatározott típusbantípusbantípusbantípusban,
� törvénytörvénytörvénytörvény általáltaláltaláltal nemnemnemnem tiltotttiltotttiltotttiltott tevékenységtevékenységtevékenységtevékenység

folytatására és
� célcélcélcél eléréseeléréseeléréseelérése érdekébenérdekébenérdekébenérdekében alapítható és

működtethető.

Az előző rendelkezésberendelkezésberendelkezésberendelkezésbe ütközőütközőütközőütköző létesítőlétesítőlétesítőlétesítő okiratokiratokiratokirat
semmissemmissemmissemmis....

Az új PtkPtkPtkPtk----banbanbanban nevesítettnevesítettnevesítettnevesített jogijogijogijogi személyekszemélyekszemélyekszemélyek (egyesület,
kkt., bt. kft., rt., szövetkezet, egyesülés, alapítvány)
mellett másmásmásmás törvénytörvénytörvénytörvény is határozhat meg jogijogijogijogi személyszemélyszemélyszemély
típusttípusttípusttípust (pl. erdőbirtokossági társulat, vízgazdálkodási
társulat, hegyközség, vadásztársaság), ellenben
rájukrájukrájukrájuk isisisis alkalmaznialkalmaznialkalmaznialkalmazni kellkellkellkell azazazaz újújújúj PtkPtkPtkPtk.... általánosáltalánosáltalánosáltalános
szabályaitszabályaitszabályaitszabályait....

Típuskényszer…
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A társaságitársaságitársaságitársasági jogjogjogjog eddigi, elsősorban kógenskógenskógenskógens szabályaitszabályaitszabályaitszabályait
aaaa polgáripolgáripolgáripolgári anyagianyagianyagianyagi jogjogjogjog diszpozitivitásadiszpozitivitásadiszpozitivitásadiszpozitivitása váltja fel:

Főszabály szerint ugyanis jogijogijogijogi személyszemélyszemélyszemély tagjaitagjaitagjaitagjai, illetve
alapítóialapítóialapítóialapítói az egymásegymásegymásegymás közöttiközöttiközöttiközötti ésésésés aaaa jogijogijogijogi személyhezszemélyhezszemélyhezszemélyhez
fűződőfűződőfűződőfűződő viszonyukviszonyukviszonyukviszonyuk, valamint aaaa jogijogijogijogi személyszemélyszemélyszemély
szervezeténekszervezeténekszervezeténekszervezetének ésésésés működésénekműködésénekműködésénekműködésének szabályozásaszabályozásaszabályozásaszabályozása során
a létesítőlétesítőlétesítőlétesítő okiratbanokiratbanokiratbanokiratban eltérhetnekeltérhetnekeltérhetnekeltérhetnek a PtkPtkPtkPtk.... jogijogijogijogi
személyekreszemélyekreszemélyekreszemélyekre vonatkozóvonatkozóvonatkozóvonatkozó szabályaitólszabályaitólszabályaitólszabályaitól (kivéve, ha ezt
a Ptk. kifejezetten megtiltja, vagy amennyiben az
eltérés a jogi személy hitelezőinek,
munkavállalóinak vagy a tagok kisebbségének
jogait nyilvánvalóan sértené, illetve, ha a jogi
személyek törvényes működése fölötti felügyelet
érvényesülését akadályozná.)

Diszpozitivitás, avagy a 
tartalom szabadsága  
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A jogi személy létesítőlétesítőlétesítőlétesítő okirataokirataokirataokirata lehet:
� szerződésszerződésszerződésszerződés,
� alapítóalapítóalapítóalapító okiratokiratokiratokirat.
� alapszabályalapszabályalapszabályalapszabály.

Abban – az előző diában foglalt korláttal –
szabadonszabadonszabadonszabadon rendelkezhetnekrendelkezhetnekrendelkezhetnekrendelkezhetnek, a jogi személy
szervezetét és működési szabályait maguk
állapíthatják meg.

TartalmaTartalmaTartalmaTartalma: a jogi személy 
� létesítésére irányuló akarat létesítésére irányuló akarat létesítésére irányuló akarat létesítésére irányuló akarat kifejezése, 
� neveneveneveneve, 
� székhelyeszékhelyeszékhelyeszékhelye, 
� célja vagy fő tevékenységecélja vagy fő tevékenységecélja vagy fő tevékenységecélja vagy fő tevékenysége, 
� létesítő személy vagy személyek nevelétesítő személy vagy személyek nevelétesítő személy vagy személyek nevelétesítő személy vagy személyek neve, valamint 

azok lakóhelyelakóhelyelakóhelyelakóhelye vagy székhelyeszékhelyeszékhelyeszékhelye, 

Létesítő okirat
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� részére teljesítendőteljesítendőteljesítendőteljesítendő vagyonivagyonivagyonivagyoni hozzájárulásokhozzájárulásokhozzájárulásokhozzájárulások,
azok értékeértékeértékeértéke, továbbá a vagyon rendelkezésre
bocsátásának módja és ideje, és

� elsőelsőelsőelső vezetővezetővezetővezető tisztségviselőjetisztségviselőjetisztségviselőjetisztségviselője.
(a létesítő okirat tartalmától függetlenül teljesíteni
kell továbbra is az Art-ben előírt bejelentési
kötelezettségeket)

A gazdaságigazdaságigazdaságigazdasági társaságtársaságtársaságtársaság létesítőlétesítőlétesítőlétesítő okirataokirataokirataokirata:
� társaságitársaságitársaságitársasági szerződésszerződésszerződésszerződés,
� aaaa részvénytársaságérészvénytársaságérészvénytársaságérészvénytársaságé alapszabályalapszabályalapszabályalapszabály,
� az egyszemélyesegyszemélyesegyszemélyesegyszemélyes korlátoltkorlátoltkorlátoltkorlátolt felelősségűfelelősségűfelelősségűfelelősségű társaságtársaságtársaságtársaságé

az alapítóalapítóalapítóalapító okiratokiratokiratokirat.

A gtgtgtgt.... létesítőlétesítőlétesítőlétesítő okiratánakokiratánakokiratánakokiratának alakialakialakialaki követelményei:
� valamennyivalamennyivalamennyivalamennyi alapítóalapítóalapítóalapító tagnaktagnaktagnaktagnak aláaláaláalá kellkellkellkell írniaírniaírniaírnia (A tag

helyett közokiratbaközokiratbaközokiratbaközokiratba vagy teljesteljesteljesteljes bizonyítóbizonyítóbizonyítóbizonyító erejűerejűerejűerejű
magánokiratbamagánokiratbamagánokiratbamagánokiratba foglalt meghatalmazással
rendelkező képviselő is eljárhat);
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� közjegyzőiközjegyzőiközjegyzőiközjegyzői okiratbaokiratbaokiratbaokiratba vagy ügyvéd, illetve
valamelyikvalamelyikvalamelyikvalamelyik alapítóalapítóalapítóalapító jogtanácsosajogtanácsosajogtanácsosajogtanácsosa által
ellenjegyzettellenjegyzettellenjegyzettellenjegyzett magánokiratbamagánokiratbamagánokiratbamagánokiratba kell foglalni.

A jogi személy székhelyeszékhelyeszékhelyeszékhelye: a jogi személy
� bejegyzettbejegyzettbejegyzettbejegyzett irodájairodájairodájairodája,
� ahol a jogi személynek biztosítaniabiztosítaniabiztosítaniabiztosítania kellkellkellkell a részére

címzettcímzettcímzettcímzett jognyilatkozatokjognyilatkozatokjognyilatkozatokjognyilatkozatok fogadását és,
� a jogi személy jogszabálybanjogszabálybanjogszabálybanjogszabályban meghatározottmeghatározottmeghatározottmeghatározott

iratainakiratainakiratainakiratainak elérhetőségételérhetőségételérhetőségételérhetőségét....

A társaságtársaságtársaságtársaság tevékenységénektevékenységénektevékenységénektevékenységének helyehelyehelyehelye:
Ha a társaság székhelyeszékhelyeszékhelyeszékhelye nemnemnemnem azonosazonosazonosazonos a társaság
központiközpontiközpontiközponti ügyintézésénekügyintézésénekügyintézésénekügyintézésének helyével, a létesítő
okiratban aaaa központiközpontiközpontiközponti ügyintézésügyintézésügyintézésügyintézés helyéthelyéthelyéthelyét isisisis meg kell
jelölni.

Székhely 
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A létesítő okiratban a társaság telephelyéttelephelyéttelephelyéttelephelyét és
fióktelepétfióktelepétfióktelepétfióktelepét fel kell tüntetni, ha annak a
nyilvántartásba való bejegyzését a társaság kéri.

A székhelyszékhelyszékhelyszékhely fogalmátfogalmátfogalmátfogalmát a cégnyilvánosságról, a
bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló
2006. évi V. törvény (a továbbiakban: CtvCtvCtvCtv....) 7. § (1)
bekezdése a következőképpen határozza meg: aaaa cégcégcégcég
bejegyzettbejegyzettbejegyzettbejegyzett irodájairodájairodájairodája....

A bejegyzettbejegyzettbejegyzettbejegyzett irodairodairodairoda: a cég levelezési címe, az a hely,
ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele,
érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint
ahol a külön jogszabályban meghatározott, a
székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése
történik.

A székhelyet cégtáblával kell megjelölnicégtáblával kell megjelölnicégtáblával kell megjelölnicégtáblával kell megjelölni. 
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A létesítőlétesítőlétesítőlétesítő okiratokiratokiratokirat úgy is rendelkezhet, hogy a cég
székhelyeszékhelyeszékhelyeszékhelye egyben a központiközpontiközpontiközponti ügyintézésügyintézésügyintézésügyintézés
(döntéshozatal) helye.

Amennyiben a cég székhelye nem azonos a
központi ügyintézés helyével, a központi
ügyintézés helyét a létesítő okiratában és a
cégjegyzékben fel kell tüntetni.

A cégeljáráscégeljáráscégeljáráscégeljárás szempontjábólszempontjábólszempontjábólszempontjából székhelyszékhelyszékhelyszékhelynek minősül a
külföldikülföldikülföldikülföldi vállalkozásvállalkozásvállalkozásvállalkozás magyarországimagyarországimagyarországimagyarországi fióktelepefióktelepefióktelepefióktelepe, a
külföldiekkülföldiekkülföldiekkülföldiek közvetlenközvetlenközvetlenközvetlen kereskedelmikereskedelmikereskedelmikereskedelmi képviseleteképviseleteképviseleteképviselete,
valamint azazazaz európaieurópaieurópaieurópai gazdaságigazdaságigazdaságigazdasági egyesülésegyesülésegyesülésegyesülés telephelyetelephelyetelephelyetelephelye
is.
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Art. 178. §§§§ 25. pontja: székhelyszékhelyszékhelyszékhely eltérő rendelkezés
hiányában a jogi személy alapszabályábanalapszabályábanalapszabályábanalapszabályában, a
cégbejegyzésbencégbejegyzésbencégbejegyzésbencégbejegyzésben ekkéntekkéntekkéntekként megjelöltmegjelöltmegjelöltmegjelölt helyhelyhelyhely, ilyen hely
hiányában, vagy ha több ilyen hely van, a központiközpontiközpontiközponti
ügyvezetésügyvezetésügyvezetésügyvezetés helyehelyehelyehelye. Ha nemzetközi szerződés az
adóügyi illetőséget az üzletvezetés helye szerint
állapítja meg, az üzletvezetés helye szerint belföldi
illetőségű adózónak minősülő külföldi személy
esetén e törvény alkalmazása szempontjából az
üzletvezetés helye székhelynek minősül.



A HARMADIK KÖNYV: A JOGI 
SZEMÉLY 

AAAA jogijogijogijogi személyszemélyszemélyszemély ügyvezetéseügyvezetéseügyvezetéseügyvezetése::::

Az ügyvezetésügyvezetésügyvezetésügyvezetés fogalmafogalmafogalmafogalma:
A jogi személy irányításávalirányításávalirányításávalirányításával kapcsolatos olyan
döntésekdöntésekdöntésekdöntések meghozatalára, amelyek nemnemnemnem tartoznaktartoznaktartoznaktartoznak aaaa
tagoktagoktagoktagok vagyvagyvagyvagy azazazaz alapítókalapítókalapítókalapítók hatáskörébehatáskörébehatáskörébehatáskörébe, egy vagy több
vezető tisztségviselő vagy a vezető
tisztségviselőkből álló testület jogosult.

AAAA vezetővezetővezetővezető tisztségviselőitisztségviselőitisztségviselőitisztségviselői megbízatásmegbízatásmegbízatásmegbízatás keletkezésekeletkezésekeletkezésekeletkezése::::
� Ügyvezetési tevékenységét aaaa jogijogijogijogi személyszemélyszemélyszemély

érdekénekérdekénekérdekénekérdekének megfelelőenmegfelelőenmegfelelőenmegfelelően köteles ellátni.
� Az elsőelsőelsőelső vezető tisztségviselőket a létesítőlétesítőlétesítőlétesítő

okiratbanokiratbanokiratbanokiratban kell kijelölni.

Ügyvezetés  
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� A jogi személy létrejöttét követően a vezető
tisztségviselőket a jogi személy tagjaitagjaitagjaitagjai, tagság
nélküli jogi személyek esetén aaaa jogijogijogijogi személyszemélyszemélyszemély
alapítóialapítóialapítóialapítói választjákválasztjákválasztjákválasztják meg,meg,meg,meg, neveziknevezikneveziknevezik kikikiki vagyvagyvagyvagy hívjákhívjákhívjákhívják
visszavisszavisszavissza....

� A megbízás a tisztségnek a kijelölt,
megválasztott vagy kinevezett személy által
történő elfogadásávalelfogadásávalelfogadásávalelfogadásával jön létre.

AAAA vezetővezetővezetővezető tisztségviselőveltisztségviselőveltisztségviselőveltisztségviselővel szembeniszembeniszembeniszembeni
követelményekkövetelményekkövetelményekkövetelmények::::
� Az a nagykorúnagykorúnagykorúnagykorú személy lehet, akinek

cselekvőképességétcselekvőképességétcselekvőképességétcselekvőképességét aaaa tevékenységetevékenységetevékenységetevékenysége ellátásáhozellátásáhozellátásáhozellátásához
szükségesszükségesszükségesszükséges körbenkörbenkörbenkörben nemnemnemnem korlátoztákkorlátoztákkorlátoztákkorlátozták.
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� Ha jogi személy, a jogi személy kötelesköteleskötelesköteles kijelölni
aztaztaztazt aaaa természetestermészetestermészetestermészetes személytszemélytszemélytszemélyt, aki a vezető
tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A
vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a
kijelölt személyre is alkalmazni kell.

� Ügyvezetési feladatait személyesenszemélyesenszemélyesenszemélyesen köteles
ellátni.

KizáróKizáróKizáróKizáró okokokokokokokok: Nem lehet vezető tisztségviselő az,
akit:
� bűncselekménybűncselekménybűncselekménybűncselekmény elkövetéseelkövetéseelkövetéseelkövetése miattmiattmiattmiatt jogerősenjogerősenjogerősenjogerősen

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a
büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült;

� eeee foglalkozástólfoglalkozástólfoglalkozástólfoglalkozástól jogerősenjogerősenjogerősenjogerősen eltiltottakeltiltottakeltiltottakeltiltottak.
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Akit valamelyvalamelyvalamelyvalamely foglalkozástólfoglalkozástólfoglalkozástólfoglalkozástól jogerősjogerősjogerősjogerős bíróibíróibíróibírói ítélettelítélettelítélettelítélettel
eltiltottakeltiltottakeltiltottakeltiltottak, az eltiltás hatálya alatt azazazaz ítéletbenítéletbenítéletbenítéletben
megjelöltmegjelöltmegjelöltmegjelölt tevékenységettevékenységettevékenységettevékenységet folytatófolytatófolytatófolytató jogijogijogijogi személyszemélyszemélyszemély
vezetővezetővezetővezető tisztségviselőjetisztségviselőjetisztségviselőjetisztségviselője nem lehet.

AAAA jogijogijogijogi személyszemélyszemélyszemély képviseleteképviseleteképviseleteképviselete::::

TörvényesTörvényesTörvényesTörvényes képviseletképviseletképviseletképviselet:::: A jogi személy törvényes
képviseletét a vezetővezetővezetővezető tisztségviselőtisztségviselőtisztségviselőtisztségviselő látja el,
képviseletiképviseletiképviseletiképviseleti jogátjogátjogátjogát önállóanönállóanönállóanönállóan gyakoroljagyakoroljagyakoroljagyakorolja.

KötelesKötelesKötelesKöteles a jogi személy jogszabályban előírt adatait a 
nyilvántartó bíróságnak nyilvántartó bíróságnak nyilvántartó bíróságnak nyilvántartó bíróságnak bejelenteni. 

Képviselet
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SzervezetiSzervezetiSzervezetiSzervezeti képviseletképviseletképviseletképviselet::::

Ha a jogi személy létesítőlétesítőlétesítőlétesítő okirataokirataokirataokirata vagy szervezetéreszervezetéreszervezetéreszervezetére
ésésésés működéséreműködéséreműködéséreműködésére vonatkozóvonatkozóvonatkozóvonatkozó belsőbelsőbelsőbelső szabályzataszabályzataszabályzataszabályzata a jogi
személy szervezeténszervezeténszervezeténszervezetén belülbelülbelülbelül képviseletiképviseletiképviseletiképviseleti joggaljoggaljoggaljoggal járójárójárójáró
tisztséget határoz meg, eeee tisztségtisztségtisztségtisztség betöltőjebetöltőjebetöltőjebetöltője a jogi
személy önállóönállóönállóönálló képviselője.

A jogi személy önálló jogijogijogijogi személyiséggelszemélyiséggelszemélyiséggelszemélyiséggel nemnemnemnem
rendelkezőrendelkezőrendelkezőrendelkező szervezetiszervezetiszervezetiszervezeti egységénekegységénekegységénekegységének vezetőjevezetőjevezetőjevezetője az
egységegységegységegység rendeltetésszerűrendeltetésszerűrendeltetésszerűrendeltetésszerű működéséhezműködéséhezműködéséhezműködéséhez szükségesszükségesszükségesszükséges
körben a jogi személy önállóönállóönállóönálló képviselője.

Az ügyvezetésügyvezetésügyvezetésügyvezetés azazazaz ügyekügyekügyekügyek meghatározottmeghatározottmeghatározottmeghatározott csoportjáracsoportjáracsoportjáracsoportjára
nézve a jogi személy munkavállalóitmunkavállalóitmunkavállalóitmunkavállalóit írásbeliírásbeliírásbeliírásbeli
nyilatkozattalnyilatkozattalnyilatkozattalnyilatkozattal a jogi
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személy képviseleténekképviseleténekképviseleténekképviseletének jogával ruházhatjaruházhatjaruházhatjaruházhatja felfelfelfel; a
képviseleti jogot a munkavállaló az ügyvezetésügyvezetésügyvezetésügyvezetés
írásbeliírásbeliírásbeliírásbeli nyilatkozatábannyilatkozatábannyilatkozatábannyilatkozatában meghatározotmeghatározotmeghatározotmeghatározott, képviseleti
joggal rendelkező másmásmásmás személlyelszeméllyelszeméllyelszeméllyel együttesenegyüttesenegyüttesenegyüttesen
gyakorolhatja.

A jogi személynek a jogi személyek
nyilvántartásábanyilvántartásábanyilvántartásábanyilvántartásába bejegyzettbejegyzettbejegyzettbejegyzett képviselőjeképviselőjeképviselőjeképviselője képviseleti
jogának korlátozásakorlátozásakorlátozásakorlátozása és nyilatkozatánaknyilatkozatánaknyilatkozatánaknyilatkozatának feltételhezfeltételhezfeltételhezfeltételhez
vagyvagyvagyvagy jóváhagyáshozjóváhagyáshozjóváhagyáshozjóváhagyáshoz kötésekötésekötésekötése harmadikharmadikharmadikharmadik személyekkelszemélyekkelszemélyekkelszemélyekkel
szembenszembenszembenszemben nemnemnemnem hatályohatályohatályohatályos, kivévekivévekivévekivéve, ha a harmadikharmadikharmadikharmadik
személyszemélyszemélyszemély a korlátozásról vagy a feltétel
bekövetkeztének vagy a jóváhagyásnak a
szükségességéről és annak hiányáról tudotttudotttudotttudott vagyvagyvagyvagy
tudniatudniatudniatudnia kellettkellettkellettkellett volnavolnavolnavolna....
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GtGtGtGt-nél a legfőbblegfőbblegfőbblegfőbb szervszervszervszerv feladatfeladatfeladatfeladat---- ésésésés hatáskörehatáskörehatáskörehatásköre:
A gazdasági társaság tagjainak döntéshozódöntéshozódöntéshozódöntéshozó szerveszerveszerveszerve a
legfőbb szerv.

FeladataFeladataFeladataFeladata::::
� a társaság alapvetőalapvetőalapvetőalapvető üzletiüzletiüzletiüzleti ésésésés személyiszemélyiszemélyiszemélyi

kérdéseibenkérdéseibenkérdéseibenkérdéseiben való döntésdöntésdöntésdöntéshozatal,
� a számviteli törvény szerinti beszámolóbeszámolóbeszámolóbeszámoló

jóváhagyásajóváhagyásajóváhagyásajóváhagyása és a nyereségnyereségnyereségnyereség felosztásáfelosztásáfelosztásáfelosztásáról való
döntésdöntésdöntésdöntés,

� döntdöntdöntdönt aaaa taggal, a vezető tisztségviselővel, a
felügyelőbizottsági taggal és a társasági
könyvvizsgálóval szembeni kártérítésikártérítésikártérítésikártérítési igényigényigényigény
érvényesítésérőlérvényesítésérőlérvényesítésérőlérvényesítéséről....
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EgyszemélyesEgyszemélyesEgyszemélyesEgyszemélyes társaságtársaságtársaságtársaságnál a legfőbb szerv hatáskörét
az alapítóalapítóalapítóalapító vagy az egyedüliegyedüliegyedüliegyedüli tagtagtagtag gyakorolja. A
legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az
alapító vagy az egyedüli tag írásban határoz és a
döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik
hatályossá.

ÜlésÜlésÜlésÜlés tartásatartásatartásatartása nélkülnélkülnélkülnélkül is lehet döntéstdöntéstdöntéstdöntést hozni (ld.
levélszavazáslevélszavazáslevélszavazáslevélszavazás).

GtGtGtGt----nélnélnélnél azazazaz ügyvezetésügyvezetésügyvezetésügyvezetés ésésésés képviseletképviseletképviseletképviselet:

AAAA vezetővezetővezetővezető tisztségviselőtisztségviselőtisztségviselőtisztségviselő::::
� a társaság ügyvezetését - a társasággal kötött

megállapodása szerint - megbízásimegbízásimegbízásimegbízási jogviszonybanjogviszonybanjogviszonybanjogviszonyban
vagyvagyvagyvagy munkaviszonybanmunkaviszonybanmunkaviszonybanmunkaviszonyban láthatjaláthatjaláthatjaláthatja elelelel;
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� az ügyvezetést aaaa gazdaságigazdaságigazdaságigazdasági társaságtársaságtársaságtársaság érdekeinekérdekeinekérdekeinekérdekeinek
elsődlegességeelsődlegességeelsődlegességeelsődlegessége alapján, önállóan végzi;

� a jogszabályoknakjogszabályoknakjogszabályoknakjogszabályoknak, a létesítőlétesítőlétesítőlétesítő okiratnakokiratnakokiratnakokiratnak és a
társaságtársaságtársaságtársaság legfőbblegfőbblegfőbblegfőbb szerveszerveszerveszerve határozatainakhatározatainakhatározatainakhatározatainak van
alávetve;

� a társaságtársaságtársaságtársaság tagjatagjatagjatagja nemnemnemnem utasíthatjautasíthatjautasíthatjautasíthatja, ésésésés hatásköréthatásköréthatásköréthatáskörét a
legfőbblegfőbblegfőbblegfőbb szervszervszervszerv nemnemnemnem vonhatjavonhatjavonhatjavonhatja elelelel; egyszemélyesegyszemélyesegyszemélyesegyszemélyes
gazdaságigazdaságigazdaságigazdasági társaságtársaságtársaságtársaságnál az egyedüli tag az
ügyvezetésnek utasítástutasítástutasítástutasítást adhatadhatadhatadhat, amelyet a vezető
tisztségviselő köteles végrehajtani;

� a megbízatásmegbízatásmegbízatásmegbízatás ötötötöt évreévreévreévre - ha aaaa társaságtársaságtársaságtársaság ennélennélennélennél
rövidebbrövidebbrövidebbrövidebb időtartamraidőtartamraidőtartamraidőtartamra jött létre, erre az
időtartamra – szólszólszólszól.

CégvezetőCégvezetőCégvezetőCégvezető::::
� a társaság legfőbb szerve a vezetővezetővezetővezető tisztségviselőktisztségviselőktisztségviselőktisztségviselők

munkájánakmunkájánakmunkájánakmunkájának segítésesegítésesegítésesegítése érdekében egy vagy több
cégvezetőt nevezhet ki;
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� feladatait munkaviszonybanmunkaviszonybanmunkaviszonybanmunkaviszonyban látja el; 
� olyan munkavállaló, aki a vezetővezetővezetővezető tisztségviselőtisztségviselőtisztségviselőtisztségviselő

rendelkezéseirendelkezéseirendelkezéseirendelkezései alapjánalapjánalapjánalapján irányítjairányítjairányítjairányítja a társaság
folyamatos működését;

� a vezetővezetővezetővezető tisztségviselőkkeltisztségviselőkkeltisztségviselőkkeltisztségviselőkkel kapcsolatos kizárókizárókizárókizáró ésésésés
összeférhetetlenségiösszeférhetetlenségiösszeférhetetlenségiösszeférhetetlenségi okokokokokokokokat megfelelően
alkalmazni kell;

� az általánosáltalánosáltalánosáltalános hatáskörűhatáskörűhatáskörűhatáskörű cégvezető mellett a
gazdasági társaság legfőbb szerve vagy
felhatalmazása alapján az ügyvezetés a társaság
telephelyein és fióktelepein tevékenykedő
korlátozottkorlátozottkorlátozottkorlátozott hatáskörűhatáskörűhatáskörűhatáskörű cégvezetőcégvezetőcégvezetőcégvezetőket is
kinevezhet.
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AAAA társaságtársaságtársaságtársaság képviseleteképviseleteképviseleteképviselete.... CégjegyzésCégjegyzésCégjegyzésCégjegyzés::::
� a gt-t vezető tisztségviselői és képviseletre

feljogosított munkavállalói írásbanírásbanírásbanírásban cégjegyzéscégjegyzéscégjegyzéscégjegyzés
útján képviselik;

� az ügyvezetés a cégvezető számára általánosáltalánosáltalánosáltalános
képviseletiképviseletiképviseletiképviseleti jogjogjogjogot biztosíthat.

AAAA társaságtársaságtársaságtársaság alapításánakalapításánakalapításánakalapításának bíróságibíróságibíróságibírósági bejelentésebejelentésebejelentésebejelentése::::
� Gt. alapítását a létesítő okirat közjegyzőiközjegyzőiközjegyzőiközjegyzői

okiratbaokiratbaokiratbaokiratba foglalásától vagy ügyvédiügyvédiügyvédiügyvédi vagyvagyvagyvagy
jogtanácsosijogtanácsosijogtanácsosijogtanácsosi ellenjegyzésétőlellenjegyzésétőlellenjegyzésétőlellenjegyzésétől számítottszámítottszámítottszámított harmincharmincharmincharminc
naponnaponnaponnapon belül be kell jelenteni a nyilvántartó
bíróságnak.

� Ha a gazdasági társaság alapítása hatóságihatóságihatóságihatósági
engedélyhezengedélyhezengedélyhezengedélyhez kötöttkötöttkötöttkötött, a bejelentést a jogerősjogerősjogerősjogerős
engedélyengedélyengedélyengedély kézhezvételétőlkézhezvételétőlkézhezvételétőlkézhezvételétől számítottszámítottszámítottszámított tizenöttizenöttizenöttizenöt
naponnaponnaponnapon belülbelülbelülbelül kellkellkellkell teljesíteni.
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ElőtársaságElőtársaságElőtársaságElőtársaság::::
A gazdasági társaság a létesítőlétesítőlétesítőlétesítő okiratokiratokiratokirat közjegyzőiközjegyzőiközjegyzőiközjegyzői
okiratbaokiratbaokiratbaokiratba foglalásátólfoglalásátólfoglalásátólfoglalásától vagyvagyvagyvagy ügyvédiügyvédiügyvédiügyvédi vagyvagyvagyvagy jogtanácsosijogtanácsosijogtanácsosijogtanácsosi
ellenjegyzésétőlellenjegyzésétőlellenjegyzésétőlellenjegyzésétől kezdődően a létrehozni kívánt
társaság előtársaságaként működhet.

ÜzletszerűÜzletszerűÜzletszerűÜzletszerű gazdaságigazdaságigazdaságigazdasági tevékenységettevékenységettevékenységettevékenységet az előtársaság a
nyilvántartásbanyilvántartásbanyilvántartásbanyilvántartásba----vételivételivételivételi kérelemkérelemkérelemkérelem benyújtását
követően folytathat (újújújúj:::: nemnemnemnem tilostilostilostilos mármármármár aaaa hatóságihatóságihatóságihatósági
engedélyengedélyengedélyengedély kötelesköteleskötelesköteles tevékenységtevékenységtevékenységtevékenység folytatásafolytatásafolytatásafolytatása).

Az előtársaságielőtársaságielőtársaságielőtársasági jellegetjellegetjellegetjelleget a társaságtársaságtársaságtársaság iratainiratainiratainiratain ésésésés
jognyilatkozatainjognyilatkozatainjognyilatkozatainjognyilatkozatain fel kell tüntetni; ennek
hiányábanhiányábanhiányábanhiányában azazazaz előtársaságelőtársaságelőtársaságelőtársaság általáltaláltaláltal tetttetttetttett jognyilatkozatjognyilatkozatjognyilatkozatjognyilatkozat -
ha a nyilvántartó bíróság a társaságot nem jegyzi be
- az alapítókalapítókalapítókalapítók általáltaláltaláltal együttesenegyüttesenegyüttesenegyüttesen tetttetttetttett jognyilatkozatjognyilatkozatjognyilatkozatjognyilatkozatnak
minősül.

Előtársaság
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Ha a gt-t a bíróságbíróságbíróságbíróság jogerősenjogerősenjogerősenjogerősen bejegyzibejegyzibejegyzibejegyzi, az
előtársaságielőtársaságielőtársaságielőtársasági létszakaszlétszakaszlétszakaszlétszakasz megszűnikmegszűnikmegszűnikmegszűnik, és az
előtársaságként kötött jogügyletek aaaa gazdaságigazdaságigazdaságigazdasági
társaságtársaságtársaságtársaság jogügyleteinekjogügyleteinekjogügyleteinekjogügyleteinek minősülnek.

Ha a gt. nyilvántartásba vételét jogerősenjogerősenjogerősenjogerősen
elutasítjákelutasítjákelutasítjákelutasítják, az erről való tudomásszerzés után az
előtársaság aaaa működésétműködésétműködésétműködését késedelemkésedelemkésedelemkésedelem nélkülnélkülnélkülnélkül kötelesköteleskötelesköteles
megszüntetnimegszüntetnimegszüntetnimegszüntetni.... E kötelezettség megszegésévelmegszegésévelmegszegésévelmegszegésével
okozott károkért az előtársaság vezetővezetővezetővezető
tisztségviselőitisztségviselőitisztségviselőitisztségviselői aaaa szerződésszegésselszerződésszegésselszerződésszegésselszerződésszegéssel okozottokozottokozottokozott károkértkárokértkárokértkárokért
való felelősségfelelősségfelelősségfelelősség szabályai szerint felelnek.

A A A A jogi személy törvényességi felügyelete: jogi személy törvényességi felügyelete: jogi személy törvényességi felügyelete: jogi személy törvényességi felügyelete: 
� A jogi személyek feletti általánosáltalánosáltalánosáltalános törvényességi

felügyeletet a jogi személyt nyilvántartónyilvántartónyilvántartónyilvántartó bíróságbíróságbíróságbíróság
látja el.
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� NemNemNemNem terjedterjedterjedterjed kikikiki olyan ügyekre, amelyekben másmásmásmás
bíróságibíróságibíróságibírósági vagyvagyvagyvagy közigazgatásiközigazgatásiközigazgatásiközigazgatási hatóságihatóságihatóságihatósági eljárásnakeljárásnakeljárásnakeljárásnak
van helye.

� NemNemNemNem irányulhatirányulhatirányulhatirányulhat a jogi személy döntéseinek
gazdaságosságigazdaságosságigazdaságosságigazdaságossági, célszerűségicélszerűségicélszerűségicélszerűségi szempontból való
felülvizsgálatárafelülvizsgálatárafelülvizsgálatárafelülvizsgálatára.

� Ha a törvényes működés helyreállítása
érdekében tett intézkedések nemnemnemnem vezetnekvezetnekvezetnekvezetnek
eredményreeredményreeredményreeredményre, a nyilvántartónyilvántartónyilvántartónyilvántartó bíróságbíróságbíróságbíróság megszüntetimegszüntetimegszüntetimegszünteti
a jogi személyt.
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AzAzAzAz átalakulásátalakulásátalakulásátalakulás::::
Jogi személy másmásmásmás típusútípusútípusútípusú jogijogijogijogi személlyészeméllyészeméllyészeméllyé történő
átalakulása (csak ez maradt meg) esetén azazazaz átalakulóátalakulóátalakulóátalakuló
jogijogijogijogi személyszemélyszemélyszemély megszűnikmegszűnikmegszűnikmegszűnik, jogai és kötelezettségei az
átalakulással keletkező jogi személyre mint
általánosáltalánosáltalánosáltalános jogutódrajogutódrajogutódrajogutódra szállnak át. A jogi személy
létesítésérelétesítésérelétesítésérelétesítésére vonatkozóvonatkozóvonatkozóvonatkozó szabályokatszabályokatszabályokatszabályokat megfelelően
alkalmazni kell. ++++ 2013201320132013.... éviéviéviévi CLXXVICLXXVICLXXVICLXXVI.... tvtvtvtv....

AzAzAzAz átalakulásátalakulásátalakulásátalakulás korlátaikorlátaikorlátaikorlátai:::: Nem alakulhat át a jogi
személy, ha
� jogutódjogutódjogutódjogutód nélkülinélkülinélkülinélküli megszűnésemegszűnésemegszűnésemegszűnése iránti eljáráseljáráseljáráseljárás vagy

csődeljáráscsődeljáráscsődeljáráscsődeljárás alatt áll;
� vele szemben jogi személy elleni büntetőjogibüntetőjogibüntetőjogibüntetőjogi

intézkedésintézkedésintézkedésintézkedés irántiirántiirántiiránti eljáráseljáráseljáráseljárás vanvanvanvan folyamatbanfolyamatbanfolyamatbanfolyamatban, vagy
jogi személlyel szemben alkalmazható
büntetőjogibüntetőjogibüntetőjogibüntetőjogi intézkedésintézkedésintézkedésintézkedés hatályahatályahatályahatálya alattalattalattalatt állállálláll; vagy

Átalakulás
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� a tagok vagy az alapítók a létesítő okirat szerinti
vagyonivagyonivagyonivagyoni hozzájárulásukathozzájárulásukathozzájárulásukathozzájárulásukat nemnemnemnem teljesítettékteljesítettékteljesítettékteljesítették.

AzAzAzAz egyesülésegyesülésegyesülésegyesülés::::
A jogi személy más jogi személyekkel összeolvadás
vagy beolvadás útján egyesülhet.

ÖsszeolvadásÖsszeolvadásÖsszeolvadásÖsszeolvadás:::: az összeolvadó jogi személyek
megszűnnek, és új jogi személy jön létre általános
jogutódlás mellett.

BeolvadásBeolvadásBeolvadásBeolvadás:::: a beolvadó jogi személy szűnik meg,
általános jogutódja az egyesülésben részt vevő
másik jogi személy.
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Ha az egyesülésben részt vevő jogi személyek
mindegyike határoz az egyesülés
kezdeményezéséről, az ügyvezetéseik kötelesek az
átalakulásiátalakulásiátalakulásiátalakulási tervtervtervtervnek megfelelő tartalommal közösközösközösközös
egyesülésiegyesülésiegyesülésiegyesülési tervettervettervettervet készítenikészítenikészítenikészíteni, amelynek tartalmaznia
kell valamennyi részt vevő jogi személy
vagyonmérlegvagyonmérlegvagyonmérlegvagyonmérleg----tervezetéttervezetéttervezetéttervezetét, valamint az egyesüléssel
létrejövő jogi személy nyitónyitónyitónyitó vagyonmérlegvagyonmérlegvagyonmérlegvagyonmérleg----
tervezetéttervezetéttervezetéttervezetét....

Az egyesülésben részt vevő jogi személyek az
egyesülésiegyesülésiegyesülésiegyesülési tervtervtervterv elfogadásárólelfogadásárólelfogadásárólelfogadásáról különkülönkülönkülön----különkülönkülönkülön
döntenek. Az egyesülési tervet akkor kell
elfogadottnak tekinteni, ha azt az egyesülésben
részt vevő valamennyi jogi személy elfogadta.
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AAAA szétválásszétválásszétválásszétválás::::
A jogi személy különváláskülönváláskülönváláskülönválás vagy kiváláskiváláskiváláskiválás útján több
jogi személlyé szétválhat.

KülönválásKülönválásKülönválásKülönválás:::: a jogi személy megszűnikmegszűnikmegszűnikmegszűnik, és vagyonavagyonavagyonavagyona a
különválással létrejövő többtöbbtöbbtöbb jogijogijogijogi személyreszemélyreszemélyreszemélyre mint
jogutódra száll át.

KiválásKiválásKiválásKiválás:::: a jogi személy fennmaradfennmaradfennmaradfennmarad, és vagyonánakvagyonánakvagyonánakvagyonának
egyegyegyegy részerészerészerésze a kiválással létrejövő jogi személyre mint
jogutódra száll át.

A jogi személy kiválássalkiválássalkiválássalkiválással vagy különválássalkülönválássalkülönválássalkülönválással úgy is
szétválhatszétválhatszétválhatszétválhat, hogy
� a kiváló tag a jogi személy vagyonának egy

részével már működő jogi személyhez mint
jogutódhoz csatlakozik (beolvadásosbeolvadásosbeolvadásosbeolvadásos kiváláskiváláskiváláskiválás);
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� a különváló tagok a jogi személy vagyonának
rájuk eső részével különböző, már működő jogi
személyekhez mint jogutódokhoz csatlakoznak
(beolvadásosbeolvadásosbeolvadásosbeolvadásos különváláskülönváláskülönváláskülönválás).

BeolvadásosBeolvadásosBeolvadásosBeolvadásos kiváláskiváláskiváláskiválás és beolvadásos különváláskülönváláskülönváláskülönválás
esetén aaaa döntéshozódöntéshozódöntéshozódöntéshozó szervszervszervszerv szétválásról szóló
döntéséhezdöntéséhezdöntéséhezdöntéséhez annak a jogi személynek aaaa hozzájárulásahozzájárulásahozzájárulásahozzájárulása
is szükséges, amelybe a kiváló vagy különváló tagok
beolvadnakbeolvadnakbeolvadnakbeolvadnak.

A A A A szétváló jogi személy jogai és kötelezettségei: szétváló jogi személy jogai és kötelezettségei: szétváló jogi személy jogai és kötelezettségei: szétváló jogi személy jogai és kötelezettségei: 
A szétváló jogi személy jogutódjai – ideértve kiválás
esetén a megmaradó jogi személyt is – a szétváló
jogi személynek aaaa szétválásszétválásszétválásszétválás előttelőttelőttelőtt keletkezettkeletkezettkeletkezettkeletkezett
kötelezettségeiértkötelezettségeiértkötelezettségeiértkötelezettségeiért aaaa szétválásiszétválásiszétválásiszétválási tervtervtervterv rendelkezéseirendelkezéseirendelkezéseirendelkezései
szerint kötelesek helytállni.
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Ha az adott kötelezettséget aaaa szétválásiszétválásiszétválásiszétválási tervbentervbentervbentervben
nevesítettnevesítettnevesítettnevesített jogutódjogutódjogutódjogutód nemnemnemnem teljesítiteljesítiteljesítiteljesíti, vagy arról nemnemnemnem
rendelkeztekrendelkeztekrendelkeztekrendelkeztek, azért valamennyivalamennyivalamennyivalamennyi jogutódjogutódjogutódjogutód
egyetemlegesenegyetemlegesenegyetemlegesenegyetemlegesen köteles helytállni.

A szétváló jogi személy vagyonmegosztásvagyonmegosztásvagyonmegosztásvagyonmegosztás előttelőttelőttelőtt
szerzettszerzettszerzettszerzett jogainakjogainakjogainakjogainak érvényesítéséreérvényesítéséreérvényesítéséreérvényesítésére a szétválás után az
a jogutód jogosult, amelynek azazazaz adottadottadottadott jogotjogotjogotjogot aaaa
szétválásiszétválásiszétválásiszétválási tervtervtervterv juttattajuttattajuttattajuttatta. Ha valamely jogról a
szétválásiszétválásiszétválásiszétválási tervbentervbentervbentervben nemnemnemnem rendelkeztekrendelkeztekrendelkeztekrendelkeztek, az a
jogutódokat a vagyonmegosztásvagyonmegosztásvagyonmegosztásvagyonmegosztás arányábanarányábanarányábanarányában illeti
meg.

A jogi személy egyesüléséreegyesüléséreegyesüléséreegyesülésére és szétválásáraszétválásáraszétválásáraszétválására az
átalakulásraátalakulásraátalakulásraátalakulásra vonatkozóvonatkozóvonatkozóvonatkozó szabályokatszabályokatszabályokatszabályokat megfelelően
alkalmazni kell.
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AzAzAzAz gtgtgtgt.... átalakulásánakátalakulásánakátalakulásánakátalakulásának eseteieseteieseteiesetei ésésésés feltételeifeltételeifeltételeifeltételei::::
Gazdasági társaság másmásmásmás társaságitársaságitársaságitársasági formábaformábaformábaformába tartozó
gazdaságigazdaságigazdaságigazdasági társasággátársasággátársasággátársasággá, egyesülésséegyesülésséegyesülésséegyesüléssé és szövetkezettészövetkezettészövetkezettészövetkezetté
alakulhat át.

Ha egymástegymástegymástegymást követőkövetőkövetőkövető kétkétkétkét üzletiüzletiüzletiüzleti évbenévbenévbenévben a társaság sajátsajátsajátsaját
tőkéjetőkéjetőkéjetőkéje nemnemnemnem ériériériéri elelelel az adott társasági formára
kötelezőenkötelezőenkötelezőenkötelezően előírt jegyzettjegyzettjegyzettjegyzett tőkétőkétőkétőkét, és a tagok a
másodikmásodikmásodikmásodik évévévév beszámolójánakbeszámolójánakbeszámolójánakbeszámolójának elfogadásátólelfogadásátólelfogadásátólelfogadásától számítottszámítottszámítottszámított
háromháromháromhárom hónaponhónaponhónaponhónapon belülbelülbelülbelül aaaa szükségesszükségesszükségesszükséges sajátsajátsajátsaját tőketőketőketőke
biztosításárólbiztosításárólbiztosításárólbiztosításáról nemnemnemnem gondoskodnakgondoskodnakgondoskodnakgondoskodnak, e határidő
lejártát követő hatvanhatvanhatvanhatvan naponnaponnaponnapon belülbelülbelülbelül a gazdasági
társaság kötelesköteleskötelesköteles elhatároznielhatároznielhatároznielhatározni átalakulásátátalakulásátátalakulásátátalakulását. Átalakulás
helyett a gazdasági társaság a jogutódjogutódjogutódjogutód nélkülinélkülinélkülinélküli
megszűnéstmegszűnéstmegszűnéstmegszűnést vagyvagyvagyvagy az egyesüléstegyesüléstegyesüléstegyesülést is választhatja.
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AzAzAzAz átalakulásátalakulásátalakulásátalakulás befejezésebefejezésebefejezésebefejezése: a befejezése előtt meg kell
határozni aaaa jogutódjogutódjogutódjogutód tagjaittagjaittagjaittagjait aaaa tervezetttervezetttervezetttervezett jegyzettjegyzettjegyzettjegyzett
tőkébőltőkébőltőkébőltőkéből megilletőmegilletőmegilletőmegillető hányadothányadothányadothányadot, a jogutód jogi
személyben tagként résztrésztrésztrészt vennivennivennivenni nemnemnemnem kívánókatkívánókatkívánókatkívánókat
megillető vagyonhányadotvagyonhányadotvagyonhányadotvagyonhányadot ésésésés ennek kiadásikiadásikiadásikiadási módjátmódjátmódjátmódját.

Az átalakulás során aaaa társaságtóltársaságtóltársaságtóltársaságtól megválókatmegválókatmegválókatmegválókat
megillető vagyonhányadotvagyonhányadotvagyonhányadotvagyonhányadot a jogutódjogutódjogutódjogutód
nyilvántartásbanyilvántartásbanyilvántartásbanyilvántartásba vételétvételétvételétvételét követőkövetőkövetőkövető hatvanhatvanhatvanhatvan naponnaponnaponnapon belülbelülbelülbelül
kell kiadni, kivévekivévekivévekivéve, ha a jogutódnak az érintettekkel
kötött megállapodásamegállapodásamegállapodásamegállapodása eltérőeneltérőeneltérőeneltérően rendelkezik.

AzAzAzAz átalakulássalátalakulássalátalakulássalátalakulással kapcsolatoskapcsolatoskapcsolatoskapcsolatos felelősségifelelősségifelelősségifelelősségi szabályokszabályokszabályokszabályok::::
Az átalakulás során aaaa társaságtóltársaságtóltársaságtóltársaságtól megválómegválómegválómegváló tagtagtagtag a
társaság jogutódjogutódjogutódjogutód nélkülinélkülinélkülinélküli megszűnésemegszűnésemegszűnésemegszűnése esetén
irányadóirányadóirányadóirányadó szabályokszabályokszabályokszabályok szerint köteles helytállni az
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átalakuló gazdasági társaságnak azazazaz átalakulássalátalakulássalátalakulássalátalakulással
létrejövőlétrejövőlétrejövőlétrejövő jogijogijogijogi személyszemélyszemélyszemély általáltaláltaláltal nemnemnemnem teljesítettteljesítettteljesítettteljesített
kötelezettségeiért.

Ha egy korlátlanulkorlátlanulkorlátlanulkorlátlanul felelősfelelősfelelősfelelős tagtagtagtag az átalakulás
következtében korlátozottankorlátozottankorlátozottankorlátozottan felelősfelelősfelelősfelelős taggátaggátaggátaggá válikválikválikválik, a
jogutódjogutódjogutódjogutód bejegyzésétőlbejegyzésétőlbejegyzésétőlbejegyzésétől számítottszámítottszámítottszámított ötévesötévesötévesötéves jogvesztőjogvesztőjogvesztőjogvesztő
határidőnhatáridőnhatáridőnhatáridőn belülbelülbelülbelül - és az átalakulással létrejövő jogi
személy más, korlátlanul felelős tagjaival
egyetemlegesen - kötelesköteleskötelesköteles helytállnihelytállnihelytállnihelytállni a jogelőd
gazdasági társaság tartozásaiért.

AAAA gazdaságigazdaságigazdaságigazdasági társaságoktársaságoktársaságoktársaságok egyesüléseegyesüléseegyesüléseegyesülése::::
Gazdasági társaság másmásmásmás gazdaságigazdaságigazdaságigazdasági társasággaltársasággaltársasággaltársasággal,
valamint szövetkezettelszövetkezettelszövetkezettelszövetkezettel és egyesülésselegyesülésselegyesülésselegyesüléssel egyesülhet.
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AAAA jogijogijogijogi személyszemélyszemélyszemély jogutódjogutódjogutódjogutód nélkülinélkülinélkülinélküli megszűnésemegszűnésemegszűnésemegszűnése::::
� határozotthatározotthatározotthatározott időidőidőidőre jött létre és a meghatározott

időtartam eltelt;
� megszűnése meghatározottmeghatározottmeghatározottmeghatározott feltételfeltételfeltételfeltétel

bekövetkezéséhez kötött és e feltétel
bekövetkezett;

� a tagok vagy alapítók kimondjákkimondjákkimondjákkimondják megszűnésétmegszűnésétmegszűnésétmegszűnését;
vagy

� az arraarraarraarra jogosultjogosultjogosultjogosult szervszervszervszerv megszüntetimegszüntetimegszüntetimegszünteti
feltévefeltévefeltévefeltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy
vagyonivagyonivagyonivagyoni viszonyainakviszonyainakviszonyainakviszonyainak lezárásáralezárásáralezárásáralezárására irányuló megfelelő
eljárás lefolytatását követően aaaa bíróságbíróságbíróságbíróság aaaa jogijogijogijogi
személytszemélytszemélytszemélyt aaaa nyilvántartásbólnyilvántartásbólnyilvántartásbólnyilvántartásból törlitörlitörlitörli.

A jogutód nélkül megszűnt jogi személynek a
hitelezőkhitelezőkhitelezőkhitelezők kielégítésekielégítésekielégítésekielégítése utánutánutánután fennmaradtfennmaradtfennmaradtfennmaradt vagyonavagyonavagyonavagyona a
jogi személy tagjaittagjaittagjaittagjait, tagság nélküli jogi személy
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esetén az alapítóialapítóialapítóialapítói jogokjogokjogokjogok gyakorlóitgyakorlóitgyakorlóitgyakorlóit illeti meg olyan
arányban, amilyen arányban őkőkőkők vagyvagyvagyvagy jogelődjükjogelődjükjogelődjükjogelődjük a
jogijogijogijogi személyszemélyszemélyszemély javárajavárajavárajavára vagyonivagyonivagyonivagyoni hozzájárulásthozzájárulásthozzájárulásthozzájárulást
teljesítettekteljesítettekteljesítettekteljesítettek, akik a felosztott vagyonból való
részesedésükrészesedésükrészesedésükrészesedésük mértékéigmértékéigmértékéigmértékéig kötelesekkötelesekkötelesekkötelesek helytállnihelytállnihelytállnihelytállni a
megszűnt jogi személy ki nem elégített
tartozásaiért.

AAAA gazdaságigazdaságigazdaságigazdasági társaságtársaságtársaságtársaság jogutódjogutódjogutódjogutód nélkülinélkülinélkülinélküli megszűnésemegszűnésemegszűnésemegszűnése::::
esetén aaaa megszűnőmegszűnőmegszűnőmegszűnő társaságottársaságottársaságottársaságot terhelő
kötelezettségbőlkötelezettségbőlkötelezettségbőlkötelezettségből származó követelés aaaa társaságtársaságtársaságtársaság
nyilvántartásbólnyilvántartásbólnyilvántartásbólnyilvántartásból valóvalóvalóvaló törlésétőltörlésétőltörlésétőltörlésétől számítottszámítottszámítottszámított ötévesötévesötévesötéves
jogvesztőjogvesztőjogvesztőjogvesztő határidőnhatáridőnhatáridőnhatáridőn belül érvényesíthetőérvényesíthetőérvényesíthetőérvényesíthető aaaa társaságtársaságtársaságtársaság
voltvoltvoltvolt tagjaivaltagjaivaltagjaivaltagjaival szembenszembenszembenszemben.

Ha aaaa tagtagtagtag helytállásihelytállásihelytállásihelytállási kötelezettségekötelezettségekötelezettségekötelezettsége a társaság
kötelezettségeiértkötelezettségeiértkötelezettségeiértkötelezettségeiért a társaság fennállásafennállásafennállásafennállása alattalattalattalatt
korlátlankorlátlankorlátlankorlátlan voltvoltvoltvolt, helytállásihelytállásihelytállásihelytállási kötelezettségekötelezettségekötelezettségekötelezettsége a megszűnt



A HARMADIK KÖNYV: A JOGI 
SZEMÉLY 

társaság kötelezettségeiért korlátlankorlátlankorlátlankorlátlan éssss aaaa többitöbbitöbbitöbbi
korlátlankorlátlankorlátlankorlátlan helytállásrahelytállásrahelytállásrahelytállásra kötelesköteleskötelesköteles taggaltaggaltaggaltaggal egyetemlegesegyetemlegesegyetemlegesegyetemleges.
A tagok egymásegymásegymásegymás köztiköztiköztiközti viszonyukbanviszonyukbanviszonyukbanviszonyukban a tartozást a
felosztottfelosztottfelosztottfelosztott társaságitársaságitársaságitársasági vagyonbólvagyonbólvagyonbólvagyonból valóvalóvalóvaló részesedésükrészesedésükrészesedésükrészesedésük
arányában viselik.

Az újújújúj PtkPtkPtkPtk.... hatálybalépésekorhatálybalépésekorhatálybalépésekorhatálybalépésekor a nyilvántartásbanyilvántartásbanyilvántartásbanyilvántartásba mármármármár
bejegyzettbejegyzettbejegyzettbejegyzett, valamint bejegyzésbejegyzésbejegyzésbejegyzés alattalattalattalatt állóállóállóálló jogijogijogijogi
személy aaaa PtkPtkPtkPtk.... hatálybalépéséthatálybalépéséthatálybalépéséthatálybalépését követőkövetőkövetőkövető elsőelsőelsőelső létesítőlétesítőlétesítőlétesítő
okiratokiratokiratokirat módosítássalmódosítássalmódosítássalmódosítással egyidejűleg köteles a Ptk.
rendelkezéseivel összhangbanösszhangbanösszhangbanösszhangban állóállóállóálló
továbbműködésérőltovábbműködésérőltovábbműködésérőltovábbműködéséről döntenidöntenidöntenidönteni, de a jogi személynek
legkésőbblegkésőbblegkésőbblegkésőbb 2015201520152015.... márciusmárciusmárciusmárcius 15151515----tőltőltőltől alkalmazni kell az
új Ptk. rendelkezéseit.
AlapítványAlapítványAlapítványAlapítvány és egyesületegyesületegyesületegyesület esetén a végső határidő
2016201620162016.... márciusmárciusmárciusmárcius 15151515....

Az első módosítás során, 
de legkésőbb 2015.03.15-

ig…
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A közkeresetiközkeresetiközkeresetiközkereseti társaságtársaságtársaságtársaság és betétibetétibetétibetéti társaságtársaságtársaságtársaság esetén
2015201520152015.... márciusmárciusmárciusmárcius 15151515----étőlétőlétőlétől, korlátoltkorlátoltkorlátoltkorlátolt felelősségűfelelősségűfelelősségűfelelősségű társaságtársaságtársaságtársaság,
részvénytársaságrészvénytársaságrészvénytársaságrészvénytársaság és egyesülésegyesülésegyesülésegyesülés esetén 2016201620162016.... márciusmárciusmárciusmárcius
15151515----étőlétőlétőlétől alkalmaznia kell az új Ptk. szabályait.

MegszűnikMegszűnikMegszűnikMegszűnik aaaa jogijogijogijogi személyiségszemélyiségszemélyiségszemélyiség nélkülinélkülinélkülinélküli társaságitársaságitársaságitársasági
forma (a gyakorlati életben eddig sem volt jelentős
különbség közöttük), így a közkeresetiközkeresetiközkeresetiközkereseti társaságtársaságtársaságtársaság és a
betétibetétibetétibetéti társaságtársaságtársaságtársaság isisisis jogijogijogijogi személyszemélyszemélyszemély leszleszleszlesz AAAA TÖRVÉNYTÖRVÉNYTÖRVÉNYTÖRVÉNY
EREJÉNÉLEREJÉNÉLEREJÉNÉLEREJÉNÉL FOGVA!FOGVA!FOGVA!FOGVA!

KözkeresetiKözkeresetiKözkeresetiKözkereseti társaságtársaságtársaságtársaság::::
� Újdonság, hogy aaaa tagoktagoktagoktagok aaaa társasággaltársasággaltársasággaltársasággal együttegyüttegyüttegyütt

perelhetőkperelhetőkperelhetőkperelhetők, azonban a bíróság a tagokkaltagokkaltagokkaltagokkal
szemben végrehajtástvégrehajtástvégrehajtástvégrehajtást csakcsakcsakcsak akkorakkorakkorakkor rendelhetrendelhetrendelhetrendelhet el,
amennyiben azazazaz aaaa társasággaltársasággaltársasággaltársasággal szembenszembenszembenszemben
eredményteleneredményteleneredményteleneredménytelen voltvoltvoltvolt.
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� Az új Ptk. kkt. és bt. esetén is az „ügyvezetőügyvezetőügyvezetőügyvezető”
megnevezést alkalmazza (azazazaz eddigieddigieddigieddigi „üzletvezető”„üzletvezető”„üzletvezető”„üzletvezető”
megnevezésselmegnevezésselmegnevezésselmegnevezéssel szembenszembenszembenszemben), akinek a kkt. esetében
aaaa kktkktkktkkt.... tagjánaktagjánaktagjánaktagjának isisisis kellkellkellkell lennielennielennielennie.

� A diszpozitivitásdiszpozitivitásdiszpozitivitásdiszpozitivitás szelleme, mely a Harmadik
Könyv (A jogi személy) egészétegészétegészétegészét átjárjaátjárjaátjárjaátjárja, aaaa kktkktkktkkt----nélnélnélnél
isisisis irányadó,irányadó,irányadó,irányadó, azonbanazonbanazonbanazonban kógenskógenskógenskógens rendelkezésrendelkezésrendelkezésrendelkezés, hogy a
társaság döntéseit aaaa leadhatóleadhatóleadhatóleadható összesösszesösszesösszes
szavazatszámhozszavazatszámhozszavazatszámhozszavazatszámhoz viszonyítottviszonyítottviszonyítottviszonyított szótöbbséggelszótöbbséggelszótöbbséggelszótöbbséggel
hozza meg.

KorlátoltKorlátoltKorlátoltKorlátolt felelősségűfelelősségűfelelősségűfelelősségű társaságtársaságtársaságtársaság:::: alapvetőenalapvetőenalapvetőenalapvetően nemnemnemnem
változottváltozottváltozottváltozott aaaa szabályozása.
� TörzstőkéjeTörzstőkéjeTörzstőkéjeTörzstőkéje 3333 milliómilliómilliómillió FtFtFtFt-ra emelkedik (a korábbi

500.000 Ft-ról), melyet a meglévőknek a
hatálybalépéstől számított két éven belül kell
teljesíteni (ha nem, akkor átalakul vagy egyesül),

Cél a hitelezők védelme, 
illetve figyelemmel kell arra 

lenni, hogy aki korlátolt 
felelősséggel végez 

tevékenységet, ezt oly 
módon tehesse, hogy a 

megfelelő tőkével 
rendelkezik…
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az újak pedig csak így alapíthatóak; cél: a hitelezői
érdekek védelme, annak megakadályozása, hogy
nem kellően megalapozott társaságok létesüljenek;
� Ha a társaságitársaságitársaságitársasági szerződésszerződésszerződésszerződés úgy rendelkezik, hogy a

nyilvántartásbanyilvántartásbanyilvántartásbanyilvántartásba vételivételivételivételi kérelemkérelemkérelemkérelem benyújtásáigbenyújtásáigbenyújtásáigbenyújtásáig
valamelyikvalamelyikvalamelyikvalamelyik tagtagtagtag aaaa pénzbetéténekpénzbetéténekpénzbetéténekpénzbetétének felénélfelénélfelénélfelénél kisebbkisebbkisebbkisebb
összegetösszegetösszegetösszeget kötelesköteleskötelesköteles befizetnibefizetnibefizetnibefizetni, vagyvagyvagyvagy a társasági
szerződés a nyilvántartásba vételi kérelem
benyújtásáig bebebebe nemnemnemnem fizetettfizetettfizetettfizetett pénzbelipénzbelipénzbelipénzbeli vagyonivagyonivagyonivagyoni
hozzájáruláshozzájáruláshozzájáruláshozzájárulás szolgáltatásáraszolgáltatásáraszolgáltatásáraszolgáltatására aaaa társaságtársaságtársaságtársaság
nyilvántartásbanyilvántartásbanyilvántartásbanyilvántartásba vételétőlvételétőlvételétőlvételétől számítottszámítottszámítottszámított egyegyegyegy évnélévnélévnélévnél
hosszabbhosszabbhosszabbhosszabb határidőthatáridőthatáridőthatáridőt állapítállapítállapítállapít megmegmegmeg, a társaság
mindaddig nemnemnemnem fizethetfizethetfizethetfizethet osztalékotosztalékotosztalékotosztalékot a tagoknak,
amíg a ki nem fizetett és a tagok törzsbetétére az
osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt
nyereség a tagok által teljesített pénzbeli
vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a



A HARMADIK KÖNYV: A JOGI 
SZEMÉLY 

törzstőke mértékét. Ebben az esetben aaaa tagoktagoktagoktagok aaaa mégmégmégmég
nemnemnemnem teljesítettteljesítettteljesítettteljesített pénzbelipénzbelipénzbelipénzbeli vagyonivagyonivagyonivagyoni hozzájárulásukhozzájárulásukhozzájárulásukhozzájárulásuk
összegénekösszegénekösszegénekösszegének erejéigerejéigerejéigerejéig kötelesekkötelesekkötelesekkötelesek helytállnihelytállnihelytállnihelytállni a társaság
tartozásaiért (itt nem korlátozott a felelősség).
� Ha alapításkor a nemnemnemnem pénzbelipénzbelipénzbelipénzbeli vagyonivagyonivagyonivagyoni

hozzájáruláshozzájáruláshozzájáruláshozzájárulás értékeértékeértékeértéke elérielérielérieléri vagyvagyvagyvagy meghaladjameghaladjameghaladjameghaladja aaaa
törzstőketörzstőketörzstőketörzstőke felétfelétfelétfelét, a nem pénzbeli vagyoni
hozzájárulást aaaa nyilvántartásbanyilvántartásbanyilvántartásbanyilvántartásba----vételivételivételivételi kérelemkérelemkérelemkérelem
benyújtásáigbenyújtásáigbenyújtásáigbenyújtásáig teljesteljesteljesteljes egészébenegészébenegészébenegészében aaaa társaságtársaságtársaságtársaság
rendelkezésérerendelkezésérerendelkezésérerendelkezésére kellkellkellkell bocsátanibocsátanibocsátanibocsátani.

� Ha alapításakoralapításakoralapításakoralapításakor nem bocsátották teljes
egészében a társaság rendelkezésére aaaa nemnemnemnem
pénzbelipénzbelipénzbelipénzbeli vagyonivagyonivagyonivagyoni hozzájárulásthozzájárulásthozzájárulásthozzájárulást, annak a
fennmaradófennmaradófennmaradófennmaradó részét a társasági szerződésben
meghatározottmeghatározottmeghatározottmeghatározott időpontigidőpontigidőpontigidőpontig, dededede legkésőbblegkésőbblegkésőbblegkésőbb a
nyilvántartásbanyilvántartásbanyilvántartásbanyilvántartásba vételtőlvételtőlvételtőlvételtől számítottszámítottszámítottszámított háromháromháromhárom évigévigévigévig
kell szolgáltatni.
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� KülönKülönKülönKülön fejezetfejezetfejezetfejezet tartalmazza az üzletrészreüzletrészreüzletrészreüzletrészre
vonatkozó szabályokat, emellett kifejezetten
nevesíti a közösközösközösközös tulajdonútulajdonútulajdonútulajdonú üzletrésztüzletrésztüzletrésztüzletrészt és a
házastársiházastársiházastársiházastársi vagyonbanvagyonbanvagyonbanvagyonban lévőlévőlévőlévő üzletrésztüzletrésztüzletrésztüzletrészt.

� A sajátsajátsajátsaját üzletrészüzletrészüzletrészüzletrész alapjátalapjátalapjátalapját képezőképezőképezőképező törzsbetétektörzsbetétektörzsbetétektörzsbetétek
száma nemnemnemnem haladhatjahaladhatjahaladhatjahaladhatja megmegmegmeg aaaa törzstőketörzstőketörzstőketörzstőke 50505050 %%%%----átátátát.

RészvénytársaságRészvénytársaságRészvénytársaságRészvénytársaság::::
� A vonatkozó rendelkezéseket átstrukturáltákátstrukturáltákátstrukturáltákátstrukturálták, az

új Ptk. más sorrendben tartalmazza azokat: míg
a volt Gt. a zrt. szabályaiból indult ki, az nyrt.
esetében pedig csak a zrt-től való eltéréseket
szabályozta, azazazaz újújújúj PtkPtkPtkPtk.... egymásegymásegymásegymás utánutánutánután
párhuzamosanpárhuzamosanpárhuzamosanpárhuzamosan írjaírjaírjaírja lelelele aaaa zrtzrtzrtzrt----rererere,,,, illetveilletveilletveilletve azazazaz nyrtnyrtnyrtnyrt----rererere
vonatkozóvonatkozóvonatkozóvonatkozó szabályokatszabályokatszabályokatszabályokat.
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� A részletszabályokatrészletszabályokatrészletszabályokatrészletszabályokat elsősorban stilisztikailagstilisztikailagstilisztikailagstilisztikailag és
dogmatikailagdogmatikailagdogmatikailagdogmatikailag módosították, tartalmilagtartalmilagtartalmilagtartalmilag
nincseneknincseneknincseneknincsenek jelentősjelentősjelentősjelentős változásokváltozásokváltozásokváltozások, az új Ptk.
azonban kifejezetten kimondja, hogy aaaa zrtzrtzrtzrt.... (az
alaptőkéjealaptőkéjealaptőkéjealaptőkéje nemnemnemnem lehetlehetlehetlehet kevesebbkevesebbkevesebbkevesebb, mintmintmintmint 5555 milliómilliómilliómillió
forintforintforintforint) ésésésés azazazaz nyrtnyrtnyrtnyrt.... (az alaptőkéjealaptőkéjealaptőkéjealaptőkéje nemnemnemnem lehetlehetlehetlehet
kevesebb,kevesebb,kevesebb,kevesebb, mintmintmintmint 20202020 milliómilliómilliómillió forintforintforintforint) közötti alapvetőalapvetőalapvetőalapvető
különbségkülönbségkülönbségkülönbség a részvények tőzsdéretőzsdéretőzsdéretőzsdére történő
bevezetése, illetve be nem vezetése.

� Az új Ptk. hatálybalépését követően nyrtnyrtnyrtnyrt.... mármármármár
nemnemnemnem alapíthatóalapíthatóalapíthatóalapítható, bejegyzése iránti kérelem nem
nyújtható be. A már bejegyzett, vagy bejegyzés
alatt álló olyan nyrt., amelynek részvényeirészvényeirészvényeirészvényei
nincseneknincseneknincseneknincsenek bevezetvebevezetvebevezetvebevezetve aaaa tőzsdéretőzsdéretőzsdéretőzsdére (ez nemcsak
magyar tőzsde lehet!), kötelesköteleskötelesköteles eztezteztezt 2016201620162016.... márciusmárciusmárciusmárcius
15151515----éigéigéigéig megtennimegtennimegtennimegtenni vagy működésiműködésiműködésiműködési formájánakformájánakformájánakformájának
megváltoztatásárólmegváltoztatásárólmegváltoztatásárólmegváltoztatásáról, illetve átalakulásárólátalakulásárólátalakulásárólátalakulásáról,
egyesülésérőlegyesülésérőlegyesülésérőlegyesüléséről határozni.
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� Részvénytársaságot tehát csakcsakcsakcsak zártkörűenzártkörűenzártkörűenzártkörűen lehetlehetlehetlehet
alapítanialapítanialapítanialapítani, azonban aaaa zrtzrtzrtzrt.... későbbkésőbbkésőbbkésőbb átalakulhatátalakulhatátalakulhatátalakulhat
nyrtnyrtnyrtnyrt----vévévévé. Az indokolásindokolásindokolásindokolás szerint a zártkörű alapítás
jobban szolgálja a befektetőkbefektetőkbefektetőkbefektetők biztonságátbiztonságátbiztonságátbiztonságát, mert a
nyilvánosságot a társaság már csak akkor
célozhatja meg, ha tényleges gazdasági
eredményekkel rendelkezik, és a korábban zárt
körben kibocsátott részvényeinek szabályozott
piacra való bevezetésére is sor került.

EgyesületEgyesületEgyesületEgyesület:::: megszűnik a tagdíjfizetési kötelezettség,
bár azt az egyesület alapszabálya kötelezővé teheti.

AlapítványAlapítványAlapítványAlapítvány:::: a magánalapítvány lesz az alapvető
típus, mert már nem előírás a „közérdekű cél”,
helyette alapítvány „alapító okiratban
meghatározott tartós cél folyamatos
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megvalósítására” alapítható. Családi alapítvány,
végrendelettel létrehozott alapítvány is alapítható,
de saját tudományos művészeti tevékenységre is
létre lehet hozni.
Közalapítvány nem alapítható.

ÚjdonságÚjdonságÚjdonságÚjdonság:::: az ügyészség helyett a bíróság gyakorol
felügyeletet az egyesületek és az alapítványok
felett.

A költségvetésiköltségvetésiköltségvetésiköltségvetési szervekszervekszervekszervek nemnemnemnem kerültekkerültekkerültekkerültek bebebebe aaaa PtkPtkPtkPtk.... jogijogijogijogi
személyekszemélyekszemélyekszemélyek kategóriájábakategóriájábakategóriájábakategóriájába, annak ellenére, hogy a
kodifikáció során sokan nem értettek egyet ezzel.
SzabályaitSzabályaitSzabályaitSzabályait továbbratovábbratovábbratovábbra isisisis azazazaz államháztartásiállamháztartásiállamháztartásiállamháztartási törvénytörvénytörvénytörvény
rendezi.
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� PozitívumPozitívumPozitívumPozitívum, hogy aaaa társaságitársaságitársaságitársasági jogjogjogjog bekerültbekerültbekerültbekerült a Ptk-
ba, ugyanis ezáltal erősebben kötődik a Ptk. más
területeihez, s mivel tartalmaz más
jogterületeket érintő rendelkezéseket, erősebbenerősebbenerősebbenerősebben
összeösszeösszeössze vanvanvanvan kötvekötvekötvekötve aaaa szerződésesszerződésesszerződésesszerződéses joggaljoggaljoggaljoggal, öröklésiöröklésiöröklésiöröklési
joggal,joggal,joggal,joggal, családjoggalcsaládjoggalcsaládjoggalcsaládjoggal....

� AlapvetőAlapvetőAlapvetőAlapvető hátrányhátrányhátrányhátrány aaaa komplexitáskomplexitáskomplexitáskomplexitás hiányahiányahiányahiánya. A Gt.
olyan szabályai, melyek nem kimondottan
polgári jogi szabályok, kimaradtak az új
Kódexből, ezáltal erőserőserőserős jogalkotásijogalkotásijogalkotásijogalkotási kényszertkényszertkényszertkényszert
teremtettek. Jogalkalmazói szempontból éppen
ezért sok nehézség várható, egyes kérdésekben
nemnemnemnem elégelégelégelég önmagában aaaa PtkPtkPtkPtk.... szabályaitszabályaitszabályaitszabályait vizsgálnivizsgálnivizsgálnivizsgálni,
hanemhanemhanemhanem különkülönkülönkülön törvényekettörvényekettörvényekettörvényeket isisisis figyelembefigyelembefigyelembefigyelembe kellkellkellkell
vennivennivennivenni....
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� A túltúltúltúl erőserőserőserős polgáripolgáripolgáripolgári jogijogijogijogi szemléletszemléletszemléletszemlélet megmutatkozik
abban is, hogy például aaaa nonprofitnonprofitnonprofitnonprofit gazdaságigazdaságigazdaságigazdasági
társaság, vagy a köztestületköztestületköztestületköztestület nem a Ptk-ban,
hanem különkülönkülönkülön törvényekbentörvényekbentörvényekbentörvényekben kerül szabályozásra.
Ez magyarázható továbbá azzal is, hogy a
gazdasági társaságok legfontosabb jellemzője a
közös kockázatvállalás mellett folytatott
üzletszerű gazdasági tevékenység.
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Az újújújúj PtkPtkPtkPtk.... hatálybahatálybahatálybahatályba lépésévellépésévellépésévellépésével módosultmódosultmódosultmódosultak azazazaz MtMtMtMt....
rendelkezései is, valamint az Mt. számos Ptk.
szakasz alkalmazását rendeli.

A változás lényege az, hogy tovább folyik a
munkajogmunkajogmunkajogmunkajog ésésésés aaaa polgáripolgáripolgáripolgári jogjogjogjog jogágakjogágakjogágakjogágak közelítéseközelítéseközelítéseközelítése, ami az
(új) Mt. hatályba lépésével kezdődött el.

A módosítás az általános elvekkel kezdődik,
amelyekbe a Ptk. vonatkozó elvei bevágásra
(behivatkozásra) kerültek.
>>> a munkaszerződés teljesítése során – kivéve, ha törvény
eltérő követelményt ír elő – úgyúgyúgyúgy kellkellkellkell eljárni,eljárni,eljárni,eljárni, ahogyahogyahogyahogy azazazaz adottadottadottadott
helyzetbenhelyzetbenhelyzetbenhelyzetben általábanáltalábanáltalábanáltalában elvárhatóelvárhatóelvárhatóelvárható
>>> a jóhiszeműségjóhiszeműségjóhiszeműségjóhiszeműség ésésésés aaaa tisztességtisztességtisztességtisztesség elvének megfelelően kell
eljárni, továbbá kölcsönösenkölcsönösenkölcsönösenkölcsönösen együttegyüttegyüttegyütt kellkellkellkell működniműködniműködniműködni és nem lehet
olyan magatartást tanúsítani, amely a másik fél jogát, jogos
érdekét sérti
>>> személyiségiszemélyiségiszemélyiségiszemélyiségi jogokjogokjogokjogok védelme…

Az Mt. ún. „különös” 
háttérjogszabálya az új 

Ptk.; azaz az Mt. állapítja 
meg, hogy a Ptk.-ból mely 

szabályok – milyen 
eltéréssel – alkalmazandók.

>>> 96 §-t kell alkalmazni 
az új Ptk.-ból
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>>> személyiségi jogok védelme…A Ptk. újítása,
hogy a bizonyítás nem szükséges, elegendő a
jogsértés megállapítása. A személyiségi jog
megsértése általában az emberi méltósághoz való
jog sérelmét jelenti. Kiemelten figyelni kell a
munkavállalókkal való kommunikálásra.

Bírói gyakorlat alakulása lényeges lesz…, itt is!
Érdekes lesz, hogy egy csúnya vagy rossz
megjegyzést, ami a közfelfogás szerint nagy
hátrányt nem okoz, főleg ha nem széles körben
követik el, hogyan ítél majd meg a bíróság.

Széles értelmezési keretek

Személyiségi jogok 
megsértése esetén a „nem 
vagyoni kártérítés” helyett 

„sérelemdíj” 
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AzAzAzAz egyoldalúegyoldalúegyoldalúegyoldalú jognyilatkozat,jognyilatkozat,jognyilatkozat,jognyilatkozat, nyilatkozatnyilatkozatnyilatkozatnyilatkozat::::
A Ptk-ból átemelt szabály került beépítésre az Mt-
be, amikor az kimondja, hogy egyoldalú
jognyilatkozatból csak munkaviszonyra vonatkozó
szabályban meghatározott esetben származhatnak
jogok vagy kötelezettségek. A munkaviszonyra
vonatkozó szabályban vagy a felek
megállapodásában biztosított elállási jog gyakorlása
a megállapodást a megkötésének időpontjára
visszamenőleges hatállyal megszünteti. Elállás
esetén a felek egymással elszámolnak. Az egyoldalú
jognyilatkozatra a megállapodásra vonatkozó
szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Célszerű tehát 
egyértelműen és 

szabályzatban rögzíteni pl. 
a bónusz vagy a pótlékok 

feltételeit . 
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Az egyoldalú jognyilatkozat a címzettel való
közléssel válik hatályossá és - e törvény eltérő
rendelkezésének hiányában - csak a címzett
hozzájárulásával módosítható, vagy vonható vissza.

AAAA feltételfeltételfeltételfeltétel::::
A gazdasági életben elég sok a bizonytalanság,
kiszámíthatatlanság ezért azazazaz MtMtMtMt.... kifejezettenkifejezettenkifejezettenkifejezetten
lehetővélehetővélehetővélehetővé tesziteszitesziteszi, hogy aaaa felekfelekfelekfelek a megállapodásmegállapodásmegállapodásmegállapodás
létrejöttét,létrejöttét,létrejöttét,létrejöttét, módosításátmódosításátmódosításátmódosítását vagyvagyvagyvagy megszűnésétmegszűnésétmegszűnésétmegszűnését jövőbeli,jövőbeli,jövőbeli,jövőbeli,
bizonytalanbizonytalanbizonytalanbizonytalan eseménytőleseménytőleseménytőleseménytől (feltétel)(feltétel)(feltétel)(feltétel) isisisis függővéfüggővéfüggővéfüggővé tegyéktegyéktegyéktegyék.

NemNemNemNem köthetőköthetőköthetőköthető kikikiki azonban olyanolyanolyanolyan feltételfeltételfeltételfeltétel, amelynek
alapján aaaa munkaviszonymunkaviszonymunkaviszonymunkaviszony aaaa munkavállalómunkavállalómunkavállalómunkavállaló hátrányárahátrányárahátrányárahátrányára
módosulnamódosulnamódosulnamódosulna, vagyvagyvagyvagy a munkaviszony megszűnésétmegszűnésétmegszűnésétmegszűnését
eredményezné.

KÖZLÉS:
• ha azt a címzettnek vagy
az átvételre jogosult más
személynek átadják,
• az elektronikus
dokumentum részükre
hozzáférhetővé válik,
• ha azt a helyben szokásos
és általában ismert módon
közzéteszik.
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Itt ismét érvénytelenségiérvénytelenségiérvénytelenségiérvénytelenségi okokokok kerül kimondásra,
mivel az ellentmondóellentmondóellentmondóellentmondó, lehetetlenlehetetlenlehetetlenlehetetlen vagy
értelmezhetetlenértelmezhetetlenértelmezhetetlenértelmezhetetlen feltételtfeltételtfeltételtfeltételt ilyennek kell tekinteni és
a megállapodástmegállapodástmegállapodástmegállapodást ilyen esetben úgyúgyúgyúgy kellkellkellkell elbírálnielbírálnielbírálnielbírálni,
mintha a felek az adott feltételt nem kötötték volna
ki.

KisegítőKisegítőKisegítőKisegítő szabályszabályszabályszabályként azt is kimondja az Mt., hogy a
felek, amígamígamígamíg aaaa feltételfeltételfeltételfeltétel bekövetkezésebekövetkezésebekövetkezésebekövetkezése függőbenfüggőbenfüggőbenfüggőben vanvanvanvan,
kötelesekkötelesekkötelesekkötelesek tartózkodnitartózkodnitartózkodnitartózkodni minden olyan magatartástólmagatartástólmagatartástólmagatartástól,
amely aaaa másikmásikmásikmásik félfélfélfél feltételhezfeltételhezfeltételhezfeltételhez kötöttkötöttkötöttkötött jogátjogátjogátjogát
csorbítanácsorbítanácsorbítanácsorbítaná. A feltétel bekövetkezésére vagy
meghiúsulására nem hivatkozhat a fél, ha azt
vétkesenvétkesenvétkesenvétkesen magamagamagamaga okoztaokoztaokoztaokozta, másmásmásmás szóvalszóvalszóvalszóval sajátsajátsajátsaját felróhatófelróhatófelróhatófelróható
magatartásáramagatartásáramagatartásáramagatartására előnyökelőnyökelőnyökelőnyök szerzéseszerzéseszerzéseszerzése végettvégettvégettvégett senkisenkisenkisenki semsemsemsem
hivatkozhathivatkozhathivatkozhathivatkozhat, ahogy azt a Ptk. maga is kimondta.
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A fentiekből is látható, hogy a jogalkotó sokkalsokkalsokkalsokkal
szélesebbszélesebbszélesebbszélesebb körbenkörbenkörbenkörben kívánja a PtkPtkPtkPtk----banbanbanban mármármármár rögzítettrögzítettrögzítettrögzített
szerződésesszerződésesszerződésesszerződéses jogviszonyokrajogviszonyokrajogviszonyokrajogviszonyokra vonatkozó szabályokat,
a munkáltatómunkáltatómunkáltatómunkáltató ésésésés aaaa munkavállalómunkavállalómunkavállalómunkavállaló közöttiközöttiközöttiközötti
jogviszonyokrajogviszonyokrajogviszonyokrajogviszonyokra is kiterjeszteni.

ÉrvénytelenségÉrvénytelenségÉrvénytelenségÉrvénytelenség::::

KétKétKétKét eseteeseteeseteesete::::
� Semmisség,Semmisség,Semmisség,Semmisség,
� MegtámadhatóságMegtámadhatóságMegtámadhatóságMegtámadhatóság....

SemmisségSemmisségSemmisségSemmisség:::: Objektív, feltétlen érvénytelenség, nem
függ valamilyen semmisség megállapítására
irányuló eljárástól, a semmisségre az új szabályozás
szerint már nem hivatkozhat bárki (mint a Ptk-
ban),

Az együttműködési és 
tájékoztatási kötelezettség 

alkalmazandó a 
munkaviszonyokban is. 

A felek kötelesek a 
szerződéskötési tárgyalások 

alatt, a szerződés 
megkötésénél, fennállása 

alatt és megszüntetése 
során együttműködni és 
tájékoztatni egymást a 

szerződést érintő lényeges 
körülményekről.
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de a bíróságbíróságbíróságbíróság hivatalbólhivatalbólhivatalbólhivatalból köteles figyelembefigyelembefigyelembefigyelembe vennivennivennivenni.

2014. március 15. napjától bővülnekbővülnekbővülnekbővülnek aaaa semmisségisemmisségisemmisségisemmisségi
okokokokokokokok az Mt-ben. Ezek alapján semmis a
megállapodás, ha
� munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik;
� munkaviszonyra vonatkozó szabály

megkerülésével jött létre,
� nyilvánvalóannyilvánvalóannyilvánvalóannyilvánvalóan aaaa jójójójó erkölcsbeerkölcsbeerkölcsbeerkölcsbe ütközikütközikütközikütközik…

Az Mt. tartalmazza a Ptk. 6:92.§ (2) bekezdésében is
írt azon alapelvet, hogy aaaa színleltszínleltszínleltszínlelt megállapodásmegállapodásmegállapodásmegállapodás
semmissemmissemmissemmis, ha pedig más megállapodást leplez, azt a
leplezett megállapodás alapján kell megítélni.
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A semmis megállapodás érvénytelen, kivéve, ha
ahhoz a rendelkezést megállapító munkaviszonyra
vonatkozó szabály más jogkövetkezményt fűz, Pl.
ha nem írásban történik a munkaviszony
megszüntetése, az nem érvénytelen, hanem
jogellenes, és a jogellenes megszüntetés
jogkövetkezményét kell alkalmazni.

MegtámadhatóságMegtámadhatóságMegtámadhatóságMegtámadhatóság::::

Az újújújúj PtkPtkPtkPtk.... hatálybalépésévelhatálybalépésévelhatálybalépésévelhatálybalépésével többtöbbtöbbtöbb pontonpontonpontonponton változnakváltoznakváltoznakváltoznak
az Mt. megtámadhatósággal kapcsolatos szabályai.

Továbbra is igaz az a megállapítás, hogy a
megtámadhatóság szubjektív,szubjektív,szubjektív,szubjektív, feltételesfeltételesfeltételesfeltételes
érvénytelenség, mivel aaaa nyilatkozatnyilatkozatnyilatkozatnyilatkozat akkorakkorakkorakkor leszleszleszlesz
érvénytelen,érvénytelen,érvénytelen,érvénytelen, hahahaha aaaa félfélfélfél aztaztaztazt sikerensikerensikerensikeren megtámadjamegtámadjamegtámadjamegtámadja....
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Csak azazazaz jogosultjogosultjogosultjogosult aaaa megtámadásramegtámadásramegtámadásramegtámadásra, akit
megtévesztettekmegtévesztettekmegtévesztettekmegtévesztettek, tévedésbetévedésbetévedésbetévedésbe ejtettekejtettekejtettekejtettek vagy
tévedésbentévedésbentévedésbentévedésben tartottaktartottaktartottaktartottak, vagy jogellenesjogellenesjogellenesjogellenes fenyegetésselfenyegetésselfenyegetésselfenyegetéssel
vettekvettekvettekvettek rárárárá aaaa nyilatkozatnyilatkozatnyilatkozatnyilatkozat megtételéremegtételéremegtételéremegtételére.
KözösKözösKözösKözös tévestévestévestéves feltevésfeltevésfeltevésfeltevés esetén bármelyikbármelyikbármelyikbármelyik félfélfélfél
megtámadhatja a megállapodást, ha a
szerződéskötéskor lényeges körülményben
ugyanabban a téves feltevésben voltak.

MegtámadóMegtámadóMegtámadóMegtámadó lehet mind a munkáltatómunkáltatómunkáltatómunkáltató, mind a
munkavállalómunkavállalómunkavállalómunkavállaló. Akarati hibának a munkáltató
képviseletében eljárónál kell fennállni ahhoz, hogy
a munkáltató gyakorolhasson megtámadási jogot.

Az újújújúj PtkPtkPtkPtk.... nemnemnemnem tartjatartjatartjatartja fennfennfennfenn a jogijogijogijogi kérdésbenkérdésbenkérdésbenkérdésben valóvalóvalóvaló
tévedésretévedésretévedésretévedésre vonatkozó speciális rendelkezést, így az
MtMtMtMt----bőlbőlbőlből isisisis kikerülkikerülkikerülkikerül ezen megtámadhatósági ok. IlyenIlyenIlyenIlyen
esetekbenesetekbenesetekbenesetekben is a tévedésretévedésretévedésretévedésre vonatkozó általános
szabályok szerint van helye megtámadásnak.
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Az akarati hiba felismerésétől, vagy a
kényszerhelyzet megszűnésétől számított 30 napon
belül lehet a megtámadás jogával élni, a másik féllel
közölt írásbeli jognyilatkozattal, de 6 hónap
elteltével az igény elenyészik.

A jog csak az olyanolyanolyanolyan megállapodásokhozmegállapodásokhozmegállapodásokhozmegállapodásokhoz fűzfűzfűzfűz
joghatástjoghatástjoghatástjoghatást, amely megállapodás megfelelmegfelelmegfelelmegfelel aaaa kötőkötőkötőkötő felekfelekfelekfelek
valódivalódivalódivalódi akaratánakakaratánakakaratánakakaratának.
Az akarati hiba megakadályozzamegakadályozzamegakadályozzamegakadályozza a valódivalódivalódivalódi szándékszándékszándékszándék
kifejezésétkifejezésétkifejezésétkifejezését, ezért meg kell engedni az ilyen hibában
szenvedő jognyilatkozat megtámadásával az
érvénytelenítését.

Az akaratiakaratiakaratiakarati hibáthibáthibáthibát előidézhetielőidézhetielőidézhetielőidézheti a lényegeslényegeslényegeslényeges
körülménybenkörülménybenkörülménybenkörülményben valóvalóvalóvaló tévedéstévedéstévedéstévedés, megtévesztésmegtévesztésmegtévesztésmegtévesztés, a
nyilatkozattételnyilatkozattételnyilatkozattételnyilatkozattétel kierőszakolásakierőszakolásakierőszakolásakierőszakolása, jogellenesjogellenesjogellenesjogellenes
fenyegetésselfenyegetésselfenyegetésselfenyegetéssel valóvalóvalóvaló rábírásrábírásrábírásrábírás.
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Ha a munkáltató a munkavállaló által elkövetett
kötelezettségszegés vagy valamely magatartás miatt
– a munkaviszony közös megegyezéssel történő
megszüntetésének hiánya esetén – jogszerű eljárást
helyez kilátásba, e körülmény nem jelent jogellenes
fenyegetést. /Legfelsőbb Bíróság Polg. Koll. 50/98.
sz. eseti döntése régi Mt. 7.§ (1)/

A tévedéstévedéstévedéstévedésnek egyrészt lényegeslényegeslényegeslényegesnek kell lenni a
felek szempontjából, másrészt a tévedésről aaaa másikmásikmásikmásik
félnekfélnekfélnekfélnek tudniatudniatudniatudnia kellkellkellkell, vagy éppen ő kell, hogy okozza
ahhoz, hogy a nyilatkozat sikeresen megtámadható
legyen.

Szintén az újújújúj PtkPtkPtkPtk.... hatálybalépésehatálybalépésehatálybalépésehatálybalépése okánokánokánokán került be az
Mt-be annak meghatározása, hogy a tévedés
kapcsán mimimimi minősülminősülminősülminősül lényegeslényegeslényegeslényeges körülménynekkörülménynekkörülménynekkörülménynek.
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LényegesLényegesLényegesLényeges körülményrekörülményrekörülményrekörülményre vonatkozikvonatkozikvonatkozikvonatkozik aaaa tévedéstévedéstévedéstévedés akkor,
ha annak ismeretében a fél nem vagy más
tartalommal kötötte volna meg a szerződést.

ÚjÚjÚjÚj szabály,szabály,szabály,szabály, hogyhogyhogyhogy nemnemnemnem támadhatjatámadhatjatámadhatjatámadhatja megmegmegmeg ugyanakkor
a szerződést az, aki a tévedéséttévedéséttévedéséttévedését felismerhettefelismerhettefelismerhettefelismerhette vagy aaaa
tévedéstévedéstévedéstévedés kockázatátkockázatátkockázatátkockázatát vállaltavállaltavállaltavállalta.

ÚjÚjÚjÚj szabálykéntszabálykéntszabálykéntszabályként került be az Mt-be az a rendelkezés,
miszerint megtámadhatómegtámadhatómegtámadhatómegtámadható a megállapodás akkor is,
hahahaha aaaa megtévesztésmegtévesztésmegtévesztésmegtévesztés vagy jogellenesjogellenesjogellenesjogellenes fenyegetésfenyegetésfenyegetésfenyegetés
harmadikharmadikharmadikharmadik személyszemélyszemélyszemély részérőlrészérőlrészérőlrészéről történt, ésésésés errőlerrőlerrőlerről aaaa másikmásikmásikmásik
félfélfélfél tudotttudotttudotttudott vagyvagyvagyvagy tudniatudniatudniatudnia kellettkellettkellettkellett.
AAAA nemnemnemnem lényegeslényegeslényegeslényeges tévedéstévedéstévedéstévedés vagy éppen az olyan
fenntartásfenntartásfenntartásfenntartás, amelyről aaaa másikmásikmásikmásik félfélfélfél nemnemnemnem isisisis tudhatotttudhatotttudhatotttudhatott,
nemnemnemnem adadadad alapotalapotalapotalapot aaaa megtámadásramegtámadásramegtámadásramegtámadásra.
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Az érvénytelenség Az érvénytelenség Az érvénytelenség Az érvénytelenség jogkövetkezménye:jogkövetkezménye:jogkövetkezménye:jogkövetkezménye:

A semmissemmissemmissemmis és a sikeresensikeresensikeresensikeresen megtámadottmegtámadottmegtámadottmegtámadott megállapodásmegállapodásmegállapodásmegállapodás
érvénytelenérvénytelenérvénytelenérvénytelen, helyette a munkaviszonyra vonatkozó
szabályt kell alkalmazni, kivévekivévekivévekivéve, ha a felek az
érvénytelenérvénytelenérvénytelenérvénytelen részrészrészrész nélkülnélkülnélkülnélkül nemnemnemnem állapodtakállapodtakállapodtakállapodtak volnavolnavolnavolna meg,
mivel ez esetben nemnemnemnem orvosolhatóorvosolhatóorvosolhatóorvosolható
érvénytelenségrőlérvénytelenségrőlérvénytelenségrőlérvénytelenségről van szó.
Az érvénytelenség jogkövetkezményeit csakcsakcsakcsak aaaa
jövőrejövőrejövőrejövőre nézve lehet alkalmazni, a már addig
teljesített munkavégzést nem lehet meg nem
történtté tenni, ezért az érvénytelen megállapodás
alapján teljesítetteket úgy kell tekinteni, mintha
érvényes megállapodás alapján teljesítették volna,
de az érvénytelen jogviszonyt a munkáltató köteles
haladéktalanul, azonnali hatállyal megszüntetni,
feltéve, hogy az érvénytelenség okát a felek nem
hárítják el.
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Az egyoldalú jognyilatkozat érvénytelensége esetén
e jognyilatkozatból jogok és kötelezettségek nem
származnak.

Károkozás esetén az Mt. kártérítési felelősségre
vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.

Ezt követően vizsgálni kell, hogy kinek a hibájából
vált érvénytelenné a szerződés:

Alapszabály, hogy a munkaviszony
megszüntetésére irányuló jognyilatkozatjognyilatkozatjognyilatkozatjognyilatkozat
érvénytelenségeérvénytelenségeérvénytelenségeérvénytelensége eseténeseténeseténesetén – a munkáltató saját
jognyilatkozatának sikeres megtámadását kivéve – a
munkaviszonymunkaviszonymunkaviszonymunkaviszony jogellenesjogellenesjogellenesjogellenes megszüntetésemegszüntetésemegszüntetésemegszüntetése esetén
alkalmazandó rendelkezéseket kell megfelelően
alkalmazni.
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� Amennyiben a munkáltatómunkáltatómunkáltatómunkáltató hibájáhibájáhibájáhibájára vezethető
vissza az érvénytelenségi ok, a munkavállalót
olyan helyzetbe kell hozni, mintha a
munkaviszonyát a munkáltató felmondással
szüntette volna meg, azaz ki kell fizetni a
kötelező felmentési időre járó távolléti díjat, és
ha jár a végkielégítést.

� Amennyiben aaaa munkavállalómunkavállalómunkavállalómunkavállaló hibájábólhibájábólhibájábólhibájából
érvénytelen, és ezzel kárt okozott, kártérítésre
kötelezhető.

Az Mt. kifejezetten megjelöli azon Ptk-beli
jogszabályhelyeket (ld. 31.§), melyeket a
jognyilatkozatokra az Mt. eltérő rendelkezésének
hiányában alkalmazni kell.
A 2014. március 15. napjától hatályos Mt. nem
tartalmazza azt a rendelkezést, hogy a felek
megállapodása bírósági úton nem módosítható.
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KártérítésiKártérítésiKártérítésiKártérítési felelősségfelelősségfelelősségfelelősség::::

A munkáltatómunkáltatómunkáltatómunkáltató ésésésés aaaa munkavállalómunkavállalómunkavállalómunkavállaló kártérítésikártérítésikártérítésikártérítési
felelősségefelelősségefelelősségefelelőssége körében rögzítésre került, hogy aaaa kárkárkárkár
megtérítéséremegtérítéséremegtérítéséremegtérítésére egyebekbenegyebekbenegyebekbenegyebekben a Ptk. hivatkozott
szabályait kell alkalmazni.

A munkavállalómunkavállalómunkavállalómunkavállaló esetében a vétkességen alapuló
felelősségi forma a domináns. Az új Mt. szakított a
korábbi megfogalmazással és teljesteljesteljesteljes egészébenegészébenegészébenegészében
átvetteátvetteátvetteátvette aaaa PtkPtkPtkPtk.... alapelvialapelvialapelvialapelvi szintűszintűszintűszintű vétkességivétkességivétkességivétkességi
fogalomkörétfogalomkörétfogalomkörétfogalomkörét, így a munkavállaló a
munkaviszonyból származó kötelezettségének
megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ha
nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben
általában elvárható (>> munkáltató jó hírneve).

DE! 
Előreláthatósági klauzula
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