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A Ptk. a közeljövőben hatályba lépő változásai

Kis Gábor

Több éves előkészítő munka után,
2014. március 15-én hatályba lépett a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény. Az új Ptk. néhány
rendelkezése kezdettől fogva vitatott
volt. A jelenlegi módosítás célja a Ptk.
hatálybalépését követően felmerült
korrekciós igények kielégítése, a
megváltozott
uniós
szabályozói
környezetnek
való
megfelelés,
valamint az Alaptörvény egyes
rendelkezéseinek az átültetése.
Változások 2016. július 1-től

„Több éves előkészítő
munka után, 2014.
március 15-én hatályba
lépett a Polgári
Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény. Az
új Ptk. néhány
rendelkezése kezdettől
fogva vitatott volt. A
jelenlegi módosítás célja
a Ptk. hatálybalépését
követően felmerült
korrekciós igények
kielégítése, a
megváltozott uniós
szabályozói
környezetnek való
megfelelés, valamint az
Alaptörvény egyes
rendelkezéseinek az
átültetése.”

A jogalkotó a vezető tisztségviselők
felelősségére vonatkozó, jelenleg
hatályban
lévő,
bonyolultan
megszövegezett
és
nehezen
értelmezhető kárfelelősségi szabályt
2016. június 30-al hatályon kívül
helyezi.
A vezető tisztségviselő felelősségére
vonatkozó
szabályok
rendezése
körében a vezető tisztségviselő
szerződésen kívüli károkozásáért
egyetemleges felelősséget megállapító és a joggyakorlatban
jelentős bizonytalanságot okozó Ptk.
6:541.
§-ának
hatályon
kívül
helyezésével párhuzamosan a Ptk.
3:24. §-át egy új bekezdéssel egészítik
ki. Eszerint a vezető tisztségviselő
által e jogkörében eljárva harmadik
személynek okozott károkért a jogi
személy felel. Egyértelműsíti viszont

2016. június 30.

a jogszabály, hogy amennyiben a kárt
a vezető tisztségviselő szándékosan
okozta,
a
jogi
személlyel
egyetemlegesen felel.
Zártkörűen működő részvénytársaság
részvényei nyilvánosan is forgalomba
hozhatóak
akkor,
ha
a
részvénytársaság
nyilvánosan
működő részvénytársasággá alakul át.
A módosítás kitér a tartási
kötelezettség szabályozására is.
Egyrészről
pontosítja
és
nyomatékosítja nagykorú gyermekek
szüleik iránti tartási kötelezettséget,
másrészről pedig bevezet egy ún.
megtérítési
igényérvényesítési
lehetőséget abban az esetben, ha a ha
a tartásra önhibáján kívüli okból
rászorult
szülő
szükségleteinek
ellátásáról a tartásra köteles gyermek
helyett olyan személy gondoskodik,
akinek ez egyébként nem lenne
kötelezettsége.
Az
igényérvényesítésre 1 éven belül van
lehetősége a gondozó személynek, a
határidő jogvesztő.
A Törvénykönyv jelenleg hatályos
főszabálya értelmében a szerződésátruházással a szerződés biztosítékai
megszűnnek,
ez
azonban
a
szerződésbe belépő új jogosult
számára hátrányos lehet. A szerződésátruházással összefüggésben csak
akkor indokolt, hogy a biztosíték
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megszűnjön, ha az alanyváltozás a szerződésből
származó kötelezettség tekintetében következik
be. Ezért 2016. július elsejétől a szerződésátruházás következtében csak akkor szűnik meg
a biztosíték, ha az az átruházott pozícióval járó
kötelezettséget biztosít, és a biztosíték nyújtója a
szerződés-átruházáshoz nem járul hozzá.

függetlenül alapítható és minden esetben a
meghatározott összegig terheli a zálogtárgyat.
Változások 2017. január 1-től
2017.
január
elsejétől
az
értékpapír
szabályozásával kapcsolatos módosítások lépnek
hatályba.

Változások 2016. október 1-től
2016. október elsejétől az óvadékot és a
zálogjogot érintő változások lépnek majd
hatályba.

Az érintett törvényi rész felülvizsgálatára a Ptk. és
a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény
egymással történő megfeleltetése érdekében került
sor.

A szabályozás újdonságaként már nemcsak
fizetésiszámla-követelésen
alapítható
majd
óvadék, hanem betétszerződés alapján fennálló
követelésen, illetve minden olyan követelésen is,
amelyet
jogszabály
rendelkezése
szerint
számlavezetőként erre feljogosított intézmény a fél
vagy a felek rendelkezése alapján tart nyilván.
Kézizálogjogként viszont csak pénzen és nem
dematerializált értékpapíron alapítható óvadék.

A jogalkotó többek között egyszerűsíti az
értékpapír fogalmát annak érdekében, hogy
megkönnyítse a jogalkalmazók mindennapi
gyakorlatát, ugyanakkor elhagyja a definícióból a
jog bizonyításának eljárásjogi kategóriáját.
Szintén egyszerűsödnek az alaki legitimáció
szabályai, valamint pontosításra kerültek az
értékpapír átruházásával kapcsolatos módozatok
is.

A zálogjoggal kapcsolatos legfontosabb változás,
hogy újra bekerült a törvénybe az önálló zálogjog
intézménye, amely a biztosított követeléstől

Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az abban
foglaltak személyre szabott értelmezésével
kapcsolatban keressék munkatársainkat.

Az adótörvényekre, illetve a kapcsolódó egyéb jogforrásokra vonatkozóan a különböző értelmezésekből eredően eltérő gyakorlatok, eljárások, adózási
módszerek létezhetnek. A fentiekben leírtak tájékoztató jellegűek, azokat a konkrét jogesetekben mindenki csak a saját adókockázatára használhatja
fel. Az egyes ügyekkel kapcsolatosan további adóhatósági vagy egyéb államigazgatási állásfoglalás – a teljes bizonyosság nélkül – tovább csökkentheti az
adókockázatot.
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