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Várható változások a cégjogban 

Lényegesen megváltozik a jövő évtől a Polgári tör-

vénykönyv cégekre vonatkozó szabályozása. 2022 

januárjától egészen 2022. nyár végéig, különböző 

időpontokban lépnek hatályba a változások. 

A Polgári törvénykönyv több ponton is módosítja a 

cégekre vonatkozó szabályokat, rugalmas, mégis 

stabil jogi kereteket igyekszik nyújtani a vállalkozá-

soknak. Egyértelműsíti az eddigi félreérthető szabá-

lyokat, és figyelembe veszi a bírói gyakorlatot is. 

Sok olyan rendelet módosul, amelyet több tíz éve 

ugyanúgy használunk. A törvénymódosítás révén 

egyértelmű szabály lesz, hogy a bt. kültagja lehet ügy-

vezető, a kültag mikor felel a teljes vagyonával, illetve 

fontos változás, hogy kft. esetén egy tagnak több 

törzsbetétje is lehet. 

Nézzük a változásokat pontokba szedve: 

1. Hatályát veszti az a rendelkezés, hogy a bt. a tör-

vény erejénél fogva megszűnik, ha 6 hónapon be-

lül nem jelentenek be új tagot, ha a tagok száma 

egy főre csökken 

Az a rendelkezés megmarad, hogy 6 hónapon belül új 

tagot kell bejelenteni, azonban a társaság nem szű-

nik meg, ha ezt nem jelentik be. Ez óriási változás, hi-

szen a gyakorlatban sokszor találkoztunk azzal a 

problémával, hogy egy bt.-nek a kül- vagy beltagja el-

halálozik. A megmaradt tag nem volt tisztában a 6 

hónapos szabállyal, és várta a hagyatéki eljárás vé-

gét, amely az esetek nagy részében a 6 hónapot jóval 

meghaladta. A hagyatéki eljárás végén bejelentette a 

cégbíróságnak a változást, a hagyatékátadó végzés 

megküldésével, és akkor szembesült vele, hogy idő-

közben a társaság megszűnt. 

Ilyen ügyben többször fordultunk Alkotmánybíróság-

hoz is, azonban eddig sikertelenül. Hiszen a bt.-ben 

maradt tag joggal hihette, hogy csak a hagyatékát-

adó végzéssel lehet új tagot bejelenteni. A társaság 

mulasztása tehát azonnali és visszafordíthatatlan 

helyzethez vezetett. 

 3. A kültag is a teljes vagyonával felel, ameddig 

nincs új beltag  

Az új törvény immár rögzíteni fogja, hogy ha a társa-

ságban csak kültag marad, akkor a felelőssége a bel-

tagéval válik azonossá arra az időszakra, ameddig 

beltag nélkül működik a társaság. A helytállás mind-

addig fennáll, ameddig a létesítő okirat módosításá-

val új beltag be nem lép a cégbe. 

4. A tagnak több törzsbetéte is lehet 

A régi szabályozás úgy szólt, hogy "minden tagnak 

egy törzsbetéte lehet", ezt váltja fel az, hogy "a tagnak 

több törzsbetéte is lehet". 

2. Lehet-e bt. kültagja vezető tisztségvi-

selő 

A hatályos Ptk. úgy szól a bt.-k esetében, 

hogy "a kültag nem lehet a társaság ve-

zető tisztségviselője". De mivel ez nem 

volt kényszerítő erejű szabály, ezért a kité-

tel ellenére a kültag lehetett vezető tiszt-

ségviselő. Egy laikus, de még sok jogász 

számára is zavaros, hogy egy tiltó mondat 

ellenére megengedő a jelenlegi szabályo-

zás.  

Az új szabály ezért eltörli azt a mondatot, 

hogy "a kültag nem lehet a társaság ve-

zető tisztségviselője", helyébe az a rendel-

kezés lép, hogy "kültag kijelöléssel vagy 

választással válik a társaság vezető tiszt-

ségviselőjévé". Ha a tagok maguk közül 

nem jelölnek vagy választanak ügyveze-

tőt, valamennyi tag a törvény rendelke-

zése folytán ügyvezető.  
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A korábbi, gazdasági társaságokról szóló törvény is 

már kimondta, hogy ha a tag másik önálló üzletrészt 

szerez meg, az eredeti üzletrésze az átvett üzletrés-

szel megnövekszik. Ez a rendelkezés sem zárta ki 

azt, hogy ha egy tag egy másik üzletrészben csak üz-

letrészhányadot szerez, úgy ne tarthassa meg saját 

önálló üzletrészét annak ellenére, hogy van egy má-

sik üzletrészben is tulajdoni hányada. Az új szabályo-

zás értelmében már nem lesz kötelező, hogy az egy 

kézben összpontosuló üzletrészek egy üzletrésszé 

olvadjanak össze.  

Ez a szabályozás azért lehet fontos, mert nem kell 

egy egész üzletrészt zálogjoggal megterhelni, külön 

lehet bontani az üzletrészeket, és csak egy részét 

megterhelni. 

Fontos azonban, hogy a tag a több üzletrész ellenére 

is egy tagnak számít, egy tagként szavaz. 

5. Egyszerűsödik az úgynevezett feltöltéses szabály  

A feltöltési szabály szerint a tagok a pénzbeli vagyoni 

hozzájárulás teljesítését nem az alapításkor, hanem 

egy későbbi időpontban határozzák meg, tehát ap-

ránként "feltöltik" a törzstőkét. Az új törvény úgy ren-

delkezik, hogy ha a társaság profitja és esetlegesen 

a tag egyidejű befizetése mellett sem sikerül a törzs-

tőkét két üzleti év alatt rendelkezésre bocsátani, a 

tag köteles a még be nem fizetett pénzbeli hozzájá-

rulását a második teljes üzleti évről készített számvi-

teli törvény szerinti beszámoló elfogadásától számí-

tott 3 hónapon belül rendelkezésre bocsátani. 

Továbbá a tagok a társaság létesítésekor lehetősé-

get kapnak arra, hogy a későbbi osztalék terhére ala-

pítsanak társaságot és emeljenek törzstőkét. Az új 

törvény jelentős hitelezővédelmi szerepet tölt be, 

mert megtiltja a teljes törzsbetét előtti osztalékfelvé-

telt, továbbá azt, hogy a jog által nem kontrollált ideig 

a kft. a minimális jegyzett tőke nélkül működjön. 

6. Megismételt taggyűlés időpontja  

Az új törvény a társaság döntési jogkörére bízza, 

hogy milyen időpontban kívánja megtartani a határo-

zatképtelenség miatt megismételt taggyűlést. Tehát: 

"Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, a megis-

mételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő 

ügyekben a jelenlevők által képviselt szavazati jog 

mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az ere-

deti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt 

nappal követő időpontra hívják össze". 

7. Nyrt.-re vonatkozó új szabályozások 

- A jogszabály egyértelművé teszi, hogy az nyrt.-nek 

nem minden részvénye kell, hogy tőzsdei forga-

lomban legyen 

- A jogszabály a zrt. nyrt.-vé alakulása esetén vál-

toztat azon a szabályon, hogy a váltásról hozott 

döntés a társaság részvényeinek tőzsdei beveze-

tésével válik hatályossá. Azaz az új szabály szerint 

a működési forma megváltoztatásáról szóló dön-

tés után, még a részvények tőzsdei bevezetése 

előtt a társaságot ugyan nyrt.-ként rögzítik a cég-

jegyzékben, de a bejegyzést követően a társaság-

nak 1 év áll rendelkezésére, hogy legalább egy 

részvénysorozatot a tőzsdére bevezessen 

- Az új szabályozás egyértelműsíti, hogy az igazga-

tótanács legalább 5 természetes személy tagból 

áll, tehát ötnél kevesebb tagja nem lehet, ötnél 

több viszont igen 

- Az igazgatótanács elnökét a közgyűlés kijelölheti, 

ha azonban erről nem határoz, akkor az igazgató-

tanács elnökét a tagok maguk közül megválaszt-

hatják 

8. A jogi személy létesítésének érvénytelensége 

Módosul a szabályozás miszerint, megnyitja a bíró-

sági utat a jogi személy valamely tagja, illetve alapítója 

számára annak megállapításához, hogy a létesítő ok-

irat kifogásolt rendelkezése jogszabályt sért-e. 

9. A felügyelőbizottsággal kapcsolatos módosítások  

A módosító jogszabály egyértelműen kimondja, hogy 

felügyelőbizottság tagja jogi személy is lehet. Azon-

ban, ha a felügyelőbizottsági tag jogi személy, a jogi 

személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, 
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aki a tagi feladatokat a nevében ellátja. A felügyelő-

bizottsági tagokra vonatkozó szabályokat a kijelölt 

személyre is alkalmazni kell. Nem lehet a felügyelő-

bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségvi-

selőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki 

vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető 

tisztségviselője. 

A módosító törvény továbbá megszünteti a szótöbb-

séghez kapcsolt korlátozást, és a tagok (alapítók) ke-

zébe adja a döntést, hogy milyen működési szabá-

lyok szerint lássák el a bizottságok a feladatukat. 

10. A jogi személy határozatainak bírósági felül-

vizsgálata  

Az új bekezdés azt a logikus szabályt rögzíti, hogy az 

a tag támadhatja meg a döntéshozó szerv határoza-

tát, aki egyébként a kérdésben szavazati joggal ren-

delkezik. 

11. Az átalakulás befejezése 

A rendelkezés valós érdemi változást nem jelent, csu-

pán a gyakorlattal hozza összhangba az átalakulás-

ról szóló bekezdést. Kimondja, hogy az átalakulás be-

fejezésekor nem az átalakulási tervet kell közzétenni, 

hanem az átalakulásról – külön törvényben meghatá-

rozott tartalommal – kell közleményt megjelentetni, 

másrészt rögzíti azt is, hogy közzétételre két alka-

lommal kerül sor. 

12. Egyesülettel kapcsolatos változás 

Az alapszabályban az egyesület célja mellett meg 

kell határozni a célok megvalósítása érdekében vé-

gezni kívánt, alapcél szerinti tevékenységeket is. 

13. Telephely feltüntetése 

A jelenlegi jogszabály szerint a létesítő okiratban a 

társaság telephelyét és fióktelepét fel kell tüntetni, ha 

annak a nyilvántartásba való bejegyzését a társaság 

kéri. Az új szabályozás alapján a létesítő okiratban a 

társaság telephelyét kötelezően fel kell tüntetni. 

14. A pótbefizetéshez kapcsolódó változások 

A pótbefizetéseket az új törvény úgy szabályozza, 

hogy az nyrt. kivételével más társasági formák is al-

kalmazni tudják. A pótbefizetés más társasági for-

mák esetén történő alkalmazása hatékony és gyors 

eszközt biztosíthat a társaságoknak arra, hogy fize-

tőképességük megrendülése esetén tőkepótlásról 

tudjanak gondoskodni.  

Egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság és egy-

személyes részvénytársaság esetén a pótbefizetés 

előírásához nincs szükség létesítő okiratba foglalt 

rendelkezésre. A pótbefizetés feltételeit az alapító 

vagy az egyedüli tag határozatában kell megállapí-

tani. 

15. Elszámolás a tagsági jogviszony megszűnése 
esetén  

Gyakorlati tapasztalatok alapján a hatályos szabályo-

zás túl szigorú. Ezért az új szabály a tagok megálla-

podásának lehetőségét biztosítja az elszámolás 

módjának, idejének, a kiadandó vagyon mértékének 

meghatározásában.
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SZJA visszatérítés 2022 

Minden szülő, aki családi pótlékra jogosult, számol-

hat az adó-visszatérítéssel, így az is, akinek a gyer-

meke elmúlt 18 éves, de még középiskolában tanul. 

Az érintettek többségének semmit nem kell tenniük, 

2022. február 15-ig automatikusan kézhez is kapják 

a nekik járó összeget.  

A visszafizetendő összeg a 2021-ben ténylegesen 

megfizetett személyi jövedelemadó összege, de leg-

feljebb a 2020. decemberi adatok alapján számolt 

éves átlagbér adószintje. 

A gyermeküket egyedül nevelő elvált szülők mellett 

azoknak az elvált szülőknek is jár a visszatérítés, akik 

a saját háztartásukban felváltva gondozva nevelik a 

gyermeket, és emiatt a családi pótlékot 50-50 száza-

lékos összegben kapják. 

Nem a nagykorúvá válás, a 18. életév betöltése szá-

mít, hanem amíg a gyerek középiskolában tanul, an-

nak a tanévnek az utolsó napjáig jár vissza az adó a 

szülőnek, amelyben a gyerek 20 éves lesz. Ha a gye-

rek sajátos nevelési igényű, akkor a korhatár még ma-

gasabb, 23 év.  

Akik családi kedvezményre voltak jogosultak, isko-

láztatásra, nevelési ellátásra, egyéb családi támoga-

tásra 2021-ben akár egy napig is, jogosultak az szja 

visszatérítésére. A visszatérítés értékhatára a 2020 

decemberi KSH által meghatározott teljes munkaidő-

ben alkalmazásban állókra vonatkozó havi átlagkere-

set tizenkétszerese.  

A katások a tételesen befizetett adó 25 százalékának 

visszatérítésére jogosultak. Az érintetti kör itt is ugyanaz. 
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Elektronikus úton indított behajtás 

Mi az az fmh? 

Az „fmh” a fizetési meghagyás rövidítése, közjegyzői 

hatáskörbe tartozó eljárás; a pénzkövetelések behaj-

tásának gyors és hatékony eszköze. 

Mely esetekben kötelező és mikor kizárt? 

Abban az esetben kötelező a fizetési meghagyásos 
eljárás indítása bírósági peres eljárás helyett, ha:  

- a követelés összege a hárommillió forintot nem 

haladja meg, pénz fizetésére irányul és lejárt, fel-

téve, hogy nem tartozik a kizárt esetek közé. 

Nincs helye az eljárásnak, ha: 

- a feleknek (a jogosultnak vagy a kötelezettnek) 

nincs ismert belföldi kézbesítési címe (azaz lakó- 

vagy tartózkodási helye, illetve székhelye vagy 

képviselete), 

- a követelés munkaviszonyból, közalkalmazotti 

jogviszonyból, szolgálati jogviszonyból, közfoglal-

koztatási jogviszonyból, a sporttörvény alapján 

kötött munkaszerződéses jogviszonyból, szak-

képzés során kötött tanulószerződésből eredő 

jogviszonyból, nemzeti felsőoktatási törvény sze-

rinti hallgatói munkaszerződésből eredő jogvi-

szonyból, illetve szociális szövetkezettel és foglal-

koztatási szövetkezettel létesített tagi munkavég-

zési jogviszonyból, meghatározott közszolgálati 

vagy közigazgatási szerződéses jogviszonyból 

ered és az ügy tárgya a jogviszony keletkezése, 

módosulása, megszűnése vagy a munkaviszony-

ból származó kötelezettségeknek a munkavállaló 

által történt vétkes megszegése miatt alkalmazott 

jogkövetkezmény, illetve fegyelmi vétség miatt al-

kalmazott jogkövetkezmény, 

- a követelés összege a 30 millió forintot megha-

ladja, 

- a követelés zálogjogi jogviszonyból ered, 

- az eljárásban több jogosult vagy több kötelezett 

szerepel 

Ezekben az esetekben a követelés peres úton, bíró-

ság előtt történő érvényesítése lehetséges. 

A kérelem benyújtása 

A jogi személy és az elektronikus ügyintézésre köte-

lezett egyéb személy beadványát kizárólag elektroni-

kus úton terjesztheti elő, kivéve, ha beadványához pa-

píralapú mellékletet csatol. A MOKK elektronikus 

rendszere, melyen a beadványok benyújthatók, a 

https://fmh.mokk.hu/ honlapról elérhető el. A bead-

vány benyújtásához azt minősített elektronikus alá-

írással kell ellátni. Természetes személy a beadvá-

nyát az erre alkalmas e-személyi igazolvánnyal is be-

nyújthatja. 

Az eljárás díja 

Az eljárás díjköteles, amit a kérelem benyújtásakor 

köteles megfizetni a jogosult. Mértéke a pénzkövete-

lés eljárás megindításakor fennálló, járulékok nélkül 

számított összegének (díjalap) 3%-a, minimum 8.000 

forint, illetve annyiszor 1.600 forint, ahány fél az eljá-

rásban részt vesz, de maximum 300.000 forint. Az el-

járási díjról további információt  

Eljárási határidők 

Az eljáró közjegyző a papíralapon vagy szóban elő-

terjesztett kérelem alapján a fizetési meghagyást leg-

később a kérelem beérkezésétől számított 15 napon 

belül, míg az elektronikus úton előterjesztett kérelem 

alapján pedig 3 munkanapon belül bocsátja ki. 

Mi történik a kézbesítés után? 

Amennyiben a kötelezett a jogosult követelését elis-

meri vagy arra nem nyilatkozik, a fizetési meghagyás 

a kézhezvételt követő tizenhatodik napon jogerőssé 

válik. Ha a jogerő ellenére a kötelezett nem fizet, a 
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jogosult végrehajtást kezdeményezhet a fizetési 

meghagyásban megjelölt összeg tekintetében. 

Ha a kötelezett a jogosult követelését nem ismeri el, 

azaz annak kellő időben (akár részben) ellentmond, 

az eljárás az ellentmondással érintett részben perré 

alakul. Ekkor az eljárás kikerül a közjegyző hatáskö-

réből, s mint peres eljárás, a bíróságon folyik tovább. 

Az ellentmondást az eljáró közjegyzőhöz kell meg-

küldeni a fizetési meghagyás kézhezvételét követő ti-

zenöt napon belül. 

Kézbesítési fikció és kézbesítési kifogás 

Amennyiben az iratot a fél nem vette át, azaz postai 

kézbesítés esetén „nem kereste” jelzéssel érkezik 

vissza a közjegyzőhöz, azt az ellenkező bizonyításáig 

a kézbesítés második megkísérlését követő 5. mun-

kanapon kézbesítettnek kell tekinteni. Amennyiben 

az irat az „átvételt megtagadta” jelzéssel érkezik visz-

sza, a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesí-

tettnek kell tekinteni azt. Ezt nevezzük kézbesítési 

fikciónak. 

A címzett kézbesítési kifogást terjeszthet elő a köz-

jegyzőnél, amennyiben a kézbesítés nem volt sza-

bályszerű, illetve a címzett önhibáján kívüli okból 

nem vette át az iratot. A szabályszerűtlen kézbesítést 

igazolni kell a közjegyzőnél. 

Részletfizetés, fizetésre halasztás 

Ha a kötelezett elismeri, hogy a jogosult követelése 

vele szemben fennáll, de nem tud fizetni, akkor kér-

heti a követelt összeg részletekben való megfizeté-

sének, illetve a teljesítési határidő halasztásának az 

engedélyezését. Erre kizárólag az ellentmondásra 

nyitva álló határidőben, azaz az fmh kézhezvételtől 

számított 15 napon belül van lehetősége. 

Ha a jogosult hozzájárul a kötelezett kérelméhez, 

vagy az a felek méltányos érdekeit a közjegyző dön-

tése alapján nem sérti, a közjegyző kivételesen helyt 

ad a kötelezett kérelmének. Ha a kötelezett bármely 

részletet elmulasztja megfizetni, az egész tartozás 

esedékessé válik, és a jogosult végrehajtási eljárást 

indíthat a meg nem fizetett követelés végrehajtására. 

Hogyan zajlik a fizetési meghagyás végre-
hajtása? 

Ha a fizetési meghagyás (legalább részben) jogerőre 

emelkedett, akkor a jogosult kérheti annak a végre-

hajtását. A végrehajtás csak annál a közjegyzőnél 

kérhető, akinél jogerőre emelkedett a fizetési megha-

gyás. A fizetési meghagyás végrehajtását nem mu-

száj a teljes összegre kérni, annál kevesebbre is le-

het, mint amennyire jogerőre emelkedett. Fontos 

tudni, hogy ha a fél jogi képviselővel jár el, és hiányos 

kérelmet terjeszt elő, azt hiánypótlásra visszaadni 

nem lehet, hanem vissza kell utasítani. 

Mennyibe kerül a fizetési meghagyás vég-
rehajtásának elrendelése? 

A végrehajtás elrendelése is díjköteles, amit a kére-

lem előterjesztésekor köteles megfizetni a végrehaj-

tást kérő. Mértéke a végrehajtandó követelés járulé-

kok nélkül számított összegének (díjalap) 1%-a, mini-

mum 8.000 forint, de maximum 150.000 forint. 

Figyelem! Ez csak a végrehajtás elrendelésének eljá-

rási díja. A végrehajtónál további eljárási költségek 

merülhetnek fel, melyet a végrehajtást kérőnek előle-

geznie kell. 

Milyen feltételei vannak a rendszer hasz-
nálatának? 

- rendelkezzen minősített elektronikus aláírás létre-

hozásához alkalmas infrastruktúrával. A rendszer 

jelenleg a Microsec Zrt., a NetLock Kft. és a NISZ 

Zrt. által kibocsátott minősített aláírást létrehozó 

eszközzel (ideértve az elektronikus aláírás létre-

hozására alkalmas személyi igazolványt is, ame-

lyen lévő elektronikus aláírást azonban a tulajdo-

nosa csak, mint természetes személy használhat 

fel, az üzleti célra nem használható) készített és 

időbélyeggel ellátott aláírást tud elfogadni. 

- rendelkezzen a Unicredit Bank Zrt. által elfogadott 

- Internetes fizetés lebonyolítására alkalmas - 

bankkártyával. A rendszer igénybevételének nem 

kizárólagos feltétele, hogy az ügyfél rendelkezzen 
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a Unicredit Banknál bankszámlával, vagy az 

Unicredit Bank által kibocsátott bankkártyával. 

- a rendszer használatának feltétele, hogy az ügyfél 

az erre a célra rendszeresített felületen regisztrá-

ciót hajtson végre (elfogadja a rendszer használa-

tával kapcsolatos feltételeket, felhasználónév/jel-

szó, valamint e-mail cím megadását követően az 

adatokat online környezetben minősített elektroni-

kus aláírással látja el). 
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