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Bevallom, nem kaptam még
arra megbízást, hogy olyan
gazdasági társaság alapító

okiratát készítsem el, amelyet a ta-
gok mindennemû készpénz nélkül,
pusztán apport szolgáltatásával kí-

vánnak létrehozni. Az
ügyfeleknek nem iga-
zán jutott még eszük-

be, hogy kizárólag nem pénzbeli be-
tétekkel alapítsanak céget. Persze
elôfordult néhány kreatív ötlet (sok
százmilliót érô tanulmányok, szu-
pertitkos üzleti terv, telefonvonalak
apportálása), sôt a Balaton vízfel-
színének gazdasági társaságba vo-
nása még a Legfelsôbb Bíróságot
is megjárta hajdanán, amikor mi jo-
gászok még csak tanulgattuk, mi az,
hogy gazdasági társaság, egyálta-
lán mi az a gazdaság.

Oldott állapot
De hogy valaki abban állapodott
volna meg leendô üzlettársaival,
hogy kizárólag vagyoni értékkel
bíró javakat szolgáltatnak tôke-hoz-
zájárulásként? Mondjuk, jövendô-
beli cégtársaknak tartozik egy-két
jó barát: íme a tartozást elismerô
nyilatkozatok, ôk ezzel a „tôkével”
kívánnak társaságot alapítani. Any-
nyi pénzük talán van, hogy a be-
jegyzési díjakat és illetékeket meg-
fizetik, de törzstôkeszámlát már
nem nyitnak, inkább csak csatolják
a barátok nyilatkozatát, és azzal kész
is a cég. Mi sem egyszerûbb! Hiszen
a tartozás vagyoni értékkel bír, jo-
gászul szólva: vagyoni értékû jog.

Amennyiben az ügyfelek 2006. jú-
lius 1-jét követôen állnának elô a
készpénz nélküli cégalapítás remek

Dr. Spielmann Éva

A gazdasági társaságok-

ról szóló jelenleg hatályos

1997. évi CXLIV. törvény

elôírja, hogy korlátolt fele-

lôsségû társaság (kft.)

esetében a pénzbetétek

összege alapításkor nem

lehet kevesebb a törzstô-

ke 30%-ánál és egymillió

Ft-nál. Tôkét emelni azon-

ban már pusztán nem

pénzbeli betétek szolgál-

tatásával (apport rendel-

kezésre bocsátásával) is

korlátlan összegben lehet.

Az apport azonban csak

olyan végrehajtás alá von-

ható dolog, szellemi alko-

tás vagy jog lehet, amelyet

utóbb a társaság harma-

dik személy hozzájárulása

(engedélye) nélkül ruház-

hat át. Az apport ezen sza-

bálynak való megfelelôsé-

gét a cégbíróság hivatal-

ból vizsgálta.

Az új társasági törvény

kft.-re vonatkozó rendel-

kezései szerint az egyes

tagok nem pénzbeli hoz-

zájárulásuk értékét maguk

állapítják meg, és azt a ta-

gok fogadják el. Ha a tár-

saságnak nincs könyv-

vizsgálója, vagy más

szakértô nem támasztja

alá az elfogadott értéke-

ket (például ingatlan-ér-

tékbecslô), úgy a tagok-

nak meg kell határozniuk,

hogy milyen szempontok
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alapján történt meg az ap-

port értékelése. Az új tör-

vény arra is lehetôséget

ad, hogy ha az alapításkor

az apport értéke nem éri

el a törzstôke felét (azaz

a tagoknak mégiscsak

van másfél millió plusz

egy Ft-juk készpénzben),

akkor a tagoknak csak a

cégbejegyzéstôl számított

három (!) éven belül kell az

apportot a társaság javá-

ra rendelkezésre bocsá-

tani.

Érdemes azon is elgon-

dolkodni, hogy miért, min-

denesetre tovább

enyhültek a kész-

pénztôke befizeté-

si szabályai is. Ed-

dig ugyanis a

törzstôke „máso-

dik felét” is bank-

számlára kellett

befizetni, ami fel-

tételezte, hogy a

kft. tagjai a be-

jegyzést követô

egy éven belül ren-

delkezésre tudják

bocsátani az alapí-

táskor be nem fi-

zetett készpénztô-

két, de legalábbis

az alapításnál fel-

használt másfél millió Ft

még mindig rendelkezé-

sükre áll. Ezzel szemben

a társasági törvény mellett

elfogadott cégtörvény már

lehetôséget teremt arra is,

hogy a fennmaradó kész-

pénzhányad befizetése a

társaság házipénztárába

történjen meg. Ennek

megtörténtérôl pedig –

más tanúsító szerv hiá-

nyában – elegendô lesz az

ügyvezetô nyilatkozata is.

RRÉÉSSZZLLEETTEEKK
ötletével, az efféle üzleti vállalkozá-
sok komolyságát illetô kételyeimet
illik majd megtartani magamnak: a

parlament által január-
ban elfogadott új társa-
sági törvény ugyanis le-
hetôséget teremt az
ilyen „tôke”-összetétel-
lel történô alapításokra.
Ha valaki korábban
azon gondolkodott vol-
na, hogy az efféle cég-
alapítási szándék ere-
dendôen csalárd vagy
inkább csak naiv, újév
óta nyugodtan napi-

rendre térhet kételyei felett: a gya-
korlat túllépett a problémán.

Hol a mobil tôke?
Ami engem illet, nem egészen ér-
tem a rendelkezés célját – azzal
együtt, hogy gazdasági jogászként

igen nagyra értékelem a vállalkozás
szabadságát, a szabad piaci moz-
gások ésszerû jogi hátterének meg-
teremtését. Mindazonáltal tudjuk,
hogy valamire való vállalkozás
pusztán szép gondolatokból és bi-
zonytalan követelésekbôl nem áll-
hat össze. Ha csupán apportból ala-
pítható cég, akkor már a bejegyzési
illetéket vagy a bankszámlanyitási
díjat is tagi kölcsönökbôl fedezi a
társaság. Ez önmagában persze
nem volna gond: csak a könyvelô
nyit azonnal egy új sort a könyvek-
ben – legyinthetnénk. Azt is tudjuk
azonban, hogy egy olyan cég, ahol
a tagok nem felelnek a társaság tar-

tozásaiért, hitelképesebb vállalko-
zásként mûködik a piacon. A hite-
le pedig éppen abból fakad, hogy
legalább a megalakulása pillanatá-
ban rendelkezésre állt az a mobil
kezdôtôke, amely nélkül bármiféle
üzleti tevékenység elképzelhetetlen
lenne.

Az új helyzet
A gazdasági társaságokról szóló
2006. évi IV. törvény szövege sze-
rint nem pénzbeli hozzájárulás bár-
milyen vagyoni értékkel rendelke-
zô dolog, szellemi alkotás, valamint
vagyoni értékû jog is lehet, ideért-
ve az adós által elismert vagy jog-
erôs bírósági határozaton alapuló
követelést is. A ma még érvényes
szabályozás megköveteli a forga-
lomképességet és a végrehajtha-
tóságot is. Hogy miért? Pontosan
az elsô, 1989. évi társasági törvény
laza megfogalmazásán szigorítot-
tak, hogy tôkeelemként csak a tény-
legesen üzletileg életképes javak
szerepelhessenek. Egészen 2006-ig.
Nyártól majd megint lehet végre-
hajtási joggal terhelt ingatlant,
adóslevelet, parlamentet, szélener-
giát, és ki tudja, még mit apportál-
ni. Attól tartok, hogy a fantáziám
igencsak szegényesnek fog bizo-
nyulni.

És még sokan mások
Az új társasági törvény jelentôs vál-
tozásokat hoz a meglévô betéti tár-
saságok és a korlátolt felelôsségû
társaságok életében is. A törvényi
módosítások átvezetése minden tár-
saságnak 2007. szeptember 1-ig tel-
jesítendô kötelezettsége. Az új sza-
bályok lehetôséget adnak a társaság
ügyvezetésének, hogy a tagok egye-
di döntése nélkül saját hatáskörben
módosítsa a társasági szerzôdést
bizonyos kérdésekben. Kizárttá vá-
lik azonban az ügyvezetôi munka-
szerzôdés fogalma, változik a felü-
gyelô bizottság létrehozásának
törvényi kötelezettsége, rendezôdik
a társaság és a könyvvizsgáló kö-
zötti jogviszony tartalma, tagválto-
zás esetén minden esetben üzlet-
rész-adásvételi szerzôdést kell
készíteni és a cégbírósághoz bead-
ni stb. Ezeket a változásokat a kö-
vetkezô hónapokban részletesen is
körüljárjuk.

A szerzô a Dr. Spielmann Éva Ügyvédi
Iroda vezetôje. spielmann@spielmann.hu
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DR. SPIELMANN
ÉVA, ügyvéd

Apportként az aranycsapatos gombfoci-figuráimat 
vinném be a kft.-be!


