
A gazdasági társaságok átalakulásának története a magyar, német és osztrák jogban

I. Bevezető gondolatok

A gazdasági társaságok a megalakulásuktól végleges megszűnésükig az őket körülvevő gazdasági 

és  egyéb  tényezők  hatására  folyamatosan  változnak,  alakulnak,  egyfajta  életgörbét  írnak  le.  A 

gazdasági  életben  és  a  jogalkotás  terén  is  az  idő  múlásával  a  körülmények  hosszabb-rövidebb 

időközönként  módosulnak.  Ezekhez  a  változó  körülményekhez  kell  folyamatosan  igazodniuk  a 

gazdasági élet szereplőinek.

Ahhoz,  hogy e  változó  körülményekhez  való  idomulás  megvalósulhasson,  a  társasági  jogba 

olyan szabályokat is be kell építeni, amelyek reális lehetőséget1 nyújtanak a szervezeti struktúra 

megváltoztatására.  A  gazdasági  társaságok  alkalmazkodása  az  új  viszonyokhoz  sokszor  csak 

egyszerű  intézkedések  megtételét  jelenti,  vagy  esetleg  a  társasági  szerződés  módosítását 

eredményezi,  de sok esetben ez nem elég, és a társaságnak az átalakulás, a szervezeti struktúra 

megváltoztatása mellett kell döntenie. Az átalakulás ad lehetőséget arra, hogy a társaság elszakadjon 

az  alapításkor  választott  társasági  formától,  és  a  működés  megszakítása  nélkül  a  számára 

előnyösebb formában működjön tovább, illetve más társaságokkal egyesüljön vagy szétváljon. Az 

átalakulás  azonban  nem  csak  mint  lehetőség  jelenhet  meg,  hanem  bizonyos  esetekben 

kötelezettségként  is.  A  gazdasági  társaságok  átalakulása  egy  periódus  a  gazdasági  társaság 

lehetséges „létszakaszaiból”, amely egyúttal kötődhet az alapításhoz és a megszűnéshez is. 

Az alapítás utáni szervezeti struktúraváltozással kapcsolatos folyamatok „koreográfiáját”, illetve 

a struktúraváltozás határait szabályozza tehát az átalakulás joganyaga. A pontos fogalomhasználat 

miatt már a dolgozat elején fontos leszögezni, hogy a vizsgált jogrendszerek társasági jogában az 

átalakulás  fogalmának ismert  egy szűk és  egy tág értelmezése is.  A szűk értelmezés  szerint  az 

átalakulás az átalakulásra képes jogalany formaváltását, a szervezeti, működési keret megváltozását 

jelenti, tehát e szűk értelmezés szerint az átalakulás a formaváltás szinonimája. Tág értelemben az 

átalakulás olyan főfogalomként értelmezhető, amely alá tartozik a társasági formaváltás, a szétválás 

és az egyesülés. 

Jelen  tanulmány  a  gazdasági  társaságok  átalakulását  a  magyar,  német  és  osztrák  jog 

vonatkozásában történeti szempontból vizsgálja.

1 „Gelegenheitsgesetze bieten Raum für den Eingang neuer Rechtsinstitute” -  Kastner, Walther:   Juristische Blätter 
1963/7.) 44. p. Kastner a „Gelegenheitsgesetze” alatt azon jogszabályokat érti, amelyek nem tartós jogviszonyokra 
vonatkoznak,  hanem  az  a  funkciójuk,  hogy  egy  hosszabb  időtávon  eseti  jelleggel  előforduló  jogilag  releváns 
eseményt  szabályozzonanak,  illetve  valamilyen  lehetőséget  (Gelegenheit)  teremtsenek  meg.  Grünwald,  Alfons: 
Umwandlung – Verschmelzung – Spaltung (Wirtschaftsverlag Ueberreuter; Wien; 1996.)  21. p.



II. A szabályozás előkérdése: a vonatkozó joganyag elhelyezése

Átalakulás esetén a társasági jog terrénumába tartozó joganyag csupán a releváns jogszabályok egy 

szeletét jelenti, mellette számos a pénzügyi jog körébe tartozó jogszabály is relevanciával bír.2 A 

társasági jogi szabályozás tehát önmagában nem elegendő az átalakulási folyamat levezényléséhez.3

Az átalakulás jogintézményének szabályozása során első sorban az a kérdés merült fel, hogy az 

átalakulás  a  gazdasági  társaságokról  szóló  törvényben  (abban  az  esetben,  ha  a  társasági  jog  a 

Polgári  Törvénykönyv része,  akkor a társasági jogi könyvben),  vagy külön törvényben kerüljön 

szabályozásra.  Különösen  lényeges  kérdés  ez,  ha  figyelembe  vesszük  a  többi  magánjogi 

jogterülethez viszonyítva a társasági jog alacsony absztrakciós szintjét.4 Az alacsony absztrakciós 

szint  különösen  igaz  az  átalakulásra,  amelynek  szabályai  kifejezetten  részletes,  technikai 

szabályozást5 igényelnek.  Az  átalakulás  jogintézményének  elhelyezésére  1988-tól  alapvetően 

kétféle megoldást alkalmazott a jogalkotó.

Az 1988-as Gt. nem tartalmazta az átalakulás szabályait,  azt  az  átalakulási törvény rendezte. 

1992-ben az átalakulás joganyaga azonban beemelésre került  a Gt.-be.  Ezt a koncepciót,  amely 

szerint az átalakulásra vonatkozó szabályanyag a Gt. része, követte a gazdasági társaságokról szóló 

1997. évi  CXLIV. törvény6 és  a gazdasági  társaságokról  szóló 2006. évi  IV. törvény7 is.  Az új 

Polgári  Törvénykönyv  kodifikációjával  kapcsolatban azonban újra  felmerült  az  átalakulás  (és  a 

társasági  jog)  helyének  kérdése.  A társasági  jog  az  új  Polgári  Törvénykönyv8 részévé  vált9,  az 

átalakulásnak  azonban  csak  a  legfontosabb  szabályai  kerültek  bele  a  társasági  jogi  könyvbe,  a 

további szabályok külön törvényi szabályozást nyernek.10

E  példákon  keresztül  látható,  hogy  az  átalakulási  normák  jogrendszerben  való  elhelyezése 

alapvetően kétféleképpen történhet.11 Mód van arra,  hogy egyetlen,  mindent  felölelő átalakulási 

kódexben valamennyi cégforma átalakulási előírásait,  és – az adott helyzettől és szükségletektől 

függően – a privatizációs, és más speciális átalakulások intézményrendszereit is meghatározzák.

Megtörténhet úgy is az átalakulási jogalkotás, hogy az átalakulás egyes szabályait a különböző 
2 Így elsősorban a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „számviteli törvény”);  Az illetékekről 

szóló 1990. évi XIII. törvény (a továbbiakban: „illetéktörvény”); a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. 
évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: „tao. törvény”); az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
(a továbbiakban: „áfa törvény”)

3 Gál Judit – Adorján Csaba: A gazdasági társaságok átalakulása (HGV Orac: Budapesz; 2010) 9. p.
4 Miskolczi Bodnár Péter: Társasági jog a Ptk.-ban (Gazdaság és Jog 2001/9.) 4. p.; Sárközy Tamás: A gazdasági jog 

és az új Polgári Törvénykönyv (Gazdaság és Jog 2012/3.) 5. p.
5 Sárközy Tamás: A szocializmus, a rendszerváltás és az újkapitalizmus gazdasági civiljoga 1945-2005 (HVG Orac; 

Budapest; 2007.) 218. p.
6 A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény a továbbiakban: „1997-es Gt.”
7 A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény a továbbiakban: „2006-os Gt.”
8 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
9  Lásd: Sárközy Tamás: A gazdasági társaságok közös szabályairól (Gazdaság és Jog 2011/7-8.) 3. p.
10 Török Gábor: Átalakulás, egyesülés, szétválás - jogutód nélküli megszűnés (Gazdaság és Jog 2011/7-8.) 8. p.
11  Gál J. - Adorján Cs. 2010, 23. p.



anyagi  jogok  törvényeibe  telepítik,  azaz  önálló,  átalakulási  szabályok  találhatók  a  gazdasági 

társaságok, a szövetkezetek és egyéb gazdálkodó szervezetek jogszabályaiban, s emellett szükség 

szerint külön, az átalakulással szorosan összefüggő jogszabályok is létezhetnek. A jelenleg hatályos 

magyar szabályozás is ezt a megoldást követi. Így a gazdasági társaságok átalakulása a 2006-os Gt.-

ben,  a  szövetkezetek  átalakulásának szabályanyaga a  2006.  évi  X.  törvényben található.  Külön 

törvény szól az egyéni cégről is. a 2009. évi CXV. törvény, amely más gazdasági társasággá szintén 

átalakulhat.  E  törvény  átalakulási  szabályai  azonban  csupán  továbbutalnak  a  2006-os  Gt. 

szabályaira.12

III. Az átalakulás története a magyar jogban

Az  1875.  évi  XXXVII.  törvény,  a  Kereskedelmi  törvény  már  tartalmazta  az  egyesülés 

jogintézményét  a  részvénytársaságok  és  a  szövetkezetek  esetében.  A 208.  §  határozta  meg  az 

egyesülésre irányadó feltételeket a részvénytársaságok vonatkozásában:

„ Két vagy több részvénytársaság egyesülése esetében következő szabályok szolgálnak irányadóul:

1. a beolvadó társaság vagyona mindaddig külön kezelendő, mig hitelezői kielégitve vagy biztositva 

nem lettek; maga a kezelés azonban az uj társaság igazgatósága által történik;

2.  a  kezelő  igazgatóság  tagjai  a  beolvadó  társaság  hitelezőinek  az  elkülönitett  kezelésért 

egyetemlegesen felelősek;

3. a történt beolvadás a kereskedelmi czégjegyzékbe bevezetés végett az illetékes törvényszéknek 

azonnal bejelentendő;

4. a feloszlott társaság hitelezőinek felhivása elmaradhat, vagy későbbre halasztható ugyan, de a 

vagyonnak tényleges beolvasztása, a 204. §-ban érintett határidő eltelte előtt,  semmi esetre meg 

nem történhetik.”

A 253.  §  a  szövetkezetek  egyesülésével  kapcsolatban a  részvénytársaságok szabályaira  utalt.  A 

korlátolt  felelősségű  társaságokról  és  a  csendes  társaságról  szóló  1930.  évi  V.  törvény  szintén 

tartalmazott az átalakulás körébe vonható szabályokat hiszen szabályozza azt az esetet, amikor a 

részvénytársaság  formaváltással  korlátolt  felelősségű  társasággá  alakul  át,  valamint  a  törvény 

ismerte az egyesülés lehetőségét is.

A volt szocialista országok közül először Magyarországon alkottak átfogó társasági törvényt, 

még a szocializmus társadalmi-gazdasági viszonyai között,  a politikai rendszerváltozás előtt.  Az 

1988-as Gt.  húzótörvénynek bizonyult  az egész jogrendszer átalakulása szempontjából,  illetve a 

12 Szintén  külön  törvény  vonatkozik  a  tőkeegyesítő  társaságok  határokon  átnyúló  egyesülésére.  A  vonatkozó 
szabályokat a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló 2007. évi 140. törvény tartalmazza.



joggyakorlat szempontjából is.

Az 1988-as Gt. csupán egy szakaszban foglalkozott  a gazdasági társaságok átalakulásával.  A 

339.  §  szerint  a  gazdasági  társaságoknak  egymás  közötti  átalakulását,  továbbá  gazdálkodó 

szervezeteknek gazdasági társasággá alakulását külön törvény szabályozza. A Gt.-ben eredetileg lett 

volna  egy  fejezet  a  társasági  formaváltásról,  egyesülésről,  szétválásról  is.  E  jogutódlási 

folyamatokat  Sárközy  Tamás a  Gt.-be  kívánta  eredetileg  beépíteni,  azonban  Medgyessy  Péter 

miniszterelnök-helyettes  gazdaságpolitikai  titkársága  nagy  erővel  szorgalmazta,  hogy  az  állami 

vállalatok és a szövetkezetek társasággá való átalakulásának szabályozása is kerüljön a társasági 

törvénybe.  Sárközy  Tamás megjegyzi,  hogy  ez  lényegesen  kényelmesebb  lett  volna  a 

gazdaságpolitikusok számára,  mint erről külön törvényt  alkotni.  Tekintettel  arra,  hogy ez a rész 

jogtechnikailag  „kilógott”  volna  a  társasági  törvényből,  illetve  a  közgazdászok  között  lényeges 

nézetkülönbségek voltak az állami vállalatok sorsa tekintetében, így  Sárközy Tamás kifejezetten 

tiltakozott  ezen megoldás ellen.  A bevezetőben vázolt  koncepciók közül  tehát az első Gt.  azt  a 

megoldást  választotta,  amely  szerint  a  többi  anyagi  társasági  jogi  szabályozástól  elkülönülten 

megalkotásra került egy átalakulási kódex, amely valamennyi átalakulási típusra vonatkozott.

Az  átalakulás  szabályai  tehát  az  1988-as  Gt.-ben  nem kerültek  szabályozásra,  a  törvényben 

„csak” a gazdasági társaságok alapításáról, működéséről és jogutód nélküli megszűnéséről szóló 

szabályok  szerepeltek.  Az  egyetemes  jogutódlással  való  társasági  formaváltást  a  német 

Umwandlungsgesetz mintájára főleg Sárközy Tamás szerette volna szabályozni, különös tekintettel a 

gazdasági munkaközösség és a korlátolt felelősségű társaság közötti formaváltás lehetőségére.13

Az átalakulás jogintézményére ebben az időszakban leginkább a kezdődő privatizáció miatt volt 

szükség, így logikus döntés volt a jogalkotó részéről, hogy az átalakulásra vonatkozó szabályok 

nem a társasági törvényben kerültek elhelyezésre, hiszen, figyelemmel a privatizációs szabályok 

jellegére, ezek nem illeszkedtek volna koherensen az 1988-as Gt.-be.

Az  1988-as  Gt.  indokolása  szerint:  „A gazdálkodó  szervezetek  társasággá  való  átalakulását, 

illetve a társaságok egymásba való átalakulását - mivel ez a kérdéskör meghaladja a társasági jog 

hatókörét  -  külön  törvény  szabályozza.  Annak  érdekében,  hogy  a  társasági  törvény  ne  váljon 

áttekinthetetlenné,  a  gazdasági  társaságok  fúzióját,  egymással  való  egyesülését,  társaság  más 

társaságba való beolvadását stb. ugyancsak az átalakulási törvény rendezi.”

Az 1988-as Gt. 1989. január 1-jei hatálybalépésétől kezdve az átalakulási törvény 1989. július 1-jei 

hatálybalépéséig  a  gazdasági  társaságok  átalakulására  nem  volt  törvényes  lehetőség.  Ha  egy 

gazdasági  társaság  más  társasági  formában  kívánta  folytatni  a  gazdálkodó  tevékenységét,  két 

lehetősége volt: a jogutód nélküli megszűnés és új cég alapítása, vagy megvárták az akkor már 

13  Sárközy T. i.m. 2007. 202. p.



készülő  átalakulási  törvényt.   Legfelsőbb  Bíróság  BH1989.  418.  számú  eseti  döntésében  ezzel 

összefüggésben  a  következőkre  mutatott  rá:  Gazdálkodó  szervezetek  és  gazdasági  társaságok 

átalakulására,  illetve  annak  a  cégbejegyzésére  kizárólag  csak  1989.  július  1.  napja  után  van 

lehetőség. Ezért az ezen időpontot megelőzően benyújtott cégbejegyzés iránti kérelmek időelőttiek.

A gazdasági társaságok egymás közötti átalakulásáról, illetve szervezeti változásairól először az 

1989. július 1-jén hatályba lépett 1989. évi XIII. törvény tartalmazott érdemi előírásokat. 

Az átalakulási törvénnyel az átalakulási és privatizációs szabályozás terén az egyetlen átalakulási 

kódexként funkcionáló kodifikációt választotta tehát a jogalkotó. Hatálya alá tartoztak az állami 

vállalatok,  egyéb  állami  gazdálkodó  szervezetek,  az  egyes  jogi  személyek  vállalatai,  a 

leányvállalatok,  a  szövetkezetek,  a  gazdasági  társaságok,  a  kisiparosok,  és  a  magánkereskedők 

egyaránt.  A törvény egy rövid általános rész után három részből állt: állami vállalatok átalakulása 

gazdasági társasággá, szövetkezetek átalakulása gazdasági társasággá, végül a társasági formaváltás 

és a társaságok együlése, szétválása. 

Az átalakulási  törvény szinte előzmény nélküli  volt  a  magyar  jogrendszerben. Az átalakulási 

törvény  szellemi  atyja,  Sárközy  Tamás úgy  foglalt  állást  a  készülő  átalakulási  törvénnyel 

kapcsolatban, hogy az „…valójában sötétbe ugrás volt”.14 Martonyi János szerint az átalakulási 

törvény kiegészítő jellegű technikai segédtörvénye a gazdasági társaságokról szóló törvénynek, az 

állami vállalati és szövetkezeti törvénynek.15

Az  átalakulási  törvény  megalkotásakor  a  gazdasági  társaságok  részéről  még  csekély  igény 

jelentkezett csupán, azonban a kezdődő privatizáció miatt egyértelműen szükség volt az átalakulás 

jogintézményének  szabályozására.16 A jogalkotó  a  törvény indokolása  szerint  az  alábbi  okokra, 

elérendő célokra volt tekintettel a törvény megalkotása során:

„Az  Országgyűlés  felismerve,  hogy  a  gazdálkodó  szervezetek  további  fejlődéséhez  a 

vagyonérdekeltség megteremtése és külső - belföldi és külföldi - tőke bevonása, mindehhez 

pedig megfelelő szervezeti formák alkalmazása szükséges; tekintetbe véve, hogy a gazdasági 

társaságok  igénylik  a  piac  követelményeihez  igazodó  szerves  fejlődés  lehetőségét,  az 

egyszerűbb társasági formákból az összetettebb formákba és viszont történő zökkenőmentes 

átalakulást; figyelemmel arra, hogy a magyar jogrendszerben jelenleg nincsenek erre vonatkozó 

szabályok,  az  említett  célokra  történő  átalakulások  elősegítése  érdekében  alkotta  meg  az 

14 Szegediné Sebestyén Katalin: Az átalakulási törvény kérdőjeleiről (Magyar Jog; 1991/8.) 474. p.
15 Huszár Péter - Zányi Jenő - Martonyi János: Átalakulás lépésről lépésre (M. Mentor Kiadó; Budapest; 1989.) 3. p.
16 „Gazdaságunk  működésében  régi  hiányosság,  hogy  a  gazdasági  szervezetek  formaváltása  nem  kielégítően 

szabályozott.  Az állami  vállalati  és  a  szövetkezeti  törvény csak e vállalatok,  illetve a szövetkezetek különböző 
altípusai  közötti átalakulást  szabályozza, a szektorok közötti  átmenet, összefüggésben a tulajdoni formák eddigi 
túlzott elkülönítésével – tisztázatlan.”;  Sárközy Tamás: Átalakulási törvény – mint a gazdasági társaságokról szóló 
törvény szerves folytatása (Jogtudományi Közlöny 1989/5.) 233. p.; „Az átalakulási törvény jelentőségét nem is a 
gazdasági  társaságok  átalakulásának  szabályozása  jelentette,  hanem  az  a  körülmény,  hogy  az  állami  tulajdon 
privatizálásának koreográfiáját határozta meg.”; Gál J. i.m. 2010.; 19. p.



átalakulási törvényt.”17

Az átalakulási  törvény,  ahogy fentebb említésre  került,  az állami vállalatok és szövetkezetek 

gazdasági társasággá való átalakulásról, illetve a gazdasági társaságok egymásba való átmenetéről 

és egyesüléséről rendelkezett. Felmerült, hogy az állami vállalatok társasággá való átalakulását az 

állami  vállalati  törvényben,  a  szövetkezetek  átalakulását  a  szövetkezeti  törvényben  rendezze  a 

jogalkotó.  Technikailag  ez  a  megoldás  is  lehetséges  lett  volna,  azonban  –  tekintettel  a 

versenysemlegesség elvére – mégsem lett volna helyes, mert ezen elv egységes alapokon nyugvó 

elvi megoldást igényel.18

Az átalakulási törvény elsődleges jelentőségét azonban nem is az a tény adta, hogy az átalakulás, 

mint  társasági  jogi  jogintézmény szabályozásra  került,  hanem az  a  körülmény,  hogy az  állami 

tulajdon privatizálásának módját, technikai eljárási rendjét határozta meg. A rendszerváltásukat élő 

közép-európai  országok  jogrendszereiben  az  átalakulási  jogalkotás  a  tulajdonosi  struktúra 

átalakításának  egyik  fontos  segédeszköze  volt,  és  a  szabályok  megalkotásában  elsődlegesen  e 

feladatra  voltak  figyelemmel.  Ennek  megfelelőn  a  privatizációs  átalakulások  szabályainak 

megalkotására került a hangsúly, ezeket a szabályokat tartalmazta az átalakulási törvény III. és IV. 

fejezete. Meglehetősen hézagos, szinte odavetett módon foglalkozott az V.-IX. fejezet a gazdasági 

társaságok egymás közötti átalakulásával és egyesülésével. Ezek soványka szabályok, s még inkább 

az alig néhány szakaszból álló eljárási normák mutatják a szabályozás elnagyoltságát, s azt, hogy a 

gazdasági társaságok átalakulása ebben az időszakban másodrangú kérdés volt, a gyakorlatban még 

jó ideig alig-alig merült fel az alkalmazás igénye. Ennek az oka volt,  hogy 1989-90-ben sokkal 

olcsóbb és egyszerűbb volt, ha az eredeti társasági forma megszűnésével a kívánt társasági formát 

új alapítású társaságként hozták létre a tagok.19

Az átalakulási törvény tartalmazta a formaváltásos átalakulás, illetve az egyesülés szabályait, 

azonban a szétválásról még csak annyiban rendelkezett, hogy a szétválásra az egyesülés szabályait 

kell megfelelően alkalmazni. A törvény még szűken értelmezte az átalakulás fogalmát, tehát csupán 

a társasági formaváltást értette alatta, az egyesülést még nem vonta be az átalakulás főfogalma alá. 

Az átalakulás  fogalmát  nem definiálta  a törvény,  azonban ez a  fogalom az átalakulás  közös és 

különös szabályainak az összefüggéseiből mégis félreérthetetlen módon meghatározható volt.

Az  említett  jogszabályi  rendelkezésekből  kiolvashatóan  tehát  az  átalakulás  a  társaságok 

működési  kellékeit  érintő  cégforma  változását  jelentette.  Mégpedig  olyan  módon,  hogy  az 

átalakulással létrejövő jogutód társaság általános jogutódja lesz az átalakulással megszűnő jogelőd 

társaságnak.20  Annak, hogy az átalakulási törvény még szűken értelmezte az átalakulás fogalmát, 

17 Az átalakulási törvény indokolása
18 Sárközy T. i.m. 1989. 234. p.
19 Gál J. i.m. 2010. 25. p.
20 Complex kommentár, az általános jogutódlásra való utalás az átalakulási törvény 1. § -ban található.



több oka is volt. Az átalakulás szabályainak megalkotásakor mintaként szolgált akkor még hatályos 

1969-es német Umwandlungsgesetz,  amely,  ahogy fentebb már említésre  került,  szintén szűken 

értelmezi az átalakulás fogalmát, így megkülönbözteti az átalakulást, vagyis a társasági formaváltást 

(„Umwandlung”),  szétválást  („Spaltung”)  és  az  egyesülést  („Verschmelzung”).  Az  átalakulás 

fogalmának szűk értelmezéséhez vezetett az a tény is, hogy az átalakulási törvény megalkotásakor 

igény  szinte  még  csupán  a  formaváltásra  volt,  bonyolultabb  szervezeti  átstrukturálásokra  csak 

később jelentkezett igény.

Fontos kiemelni, hogy az átalakulási törvény azért rendelkezett az általános jogutódlásról, mint 

alapelvről,  mert  az  átalakulás  fogalmát  itt  még  a  formaváltás  szinonimájaként  értelmezte  a 

jogalkotó.

Az átalakulási törvény még az állami és szövetkezeti szektor tartós fennmaradásával számolt. A 

törvény  lehetővé  tette  ugyan  az  önkéntes  társasággá  való  átalakulást,  de  az  állami  vállalatok 

kötelező kényszerátalakításával (ami 1992-ben következett be az LIII. és LIV. törvénnyel) akkor 

még reálisan senki se számolt.  Bár a szakértői tárgyalásokon  Csillag István felvetette,  hogy mi 

lenne,  ha  a  hosszas  átalakulási  procedúra  helyett  az  állami  vállalatokat  egyszerűen  kft-vé 

nyílvánítaná a jogalkotó, ahogy ez a német „Mantellgesetzben” meg is történt.21

Az átalakulási törvényben az átalakulások közös szabályainak jó része a mai napig fennmaradt 

az időközbeni társasági jogi kodifikációk ellenére. Ilyenként említhető például az a megállapítás, 

hogy az átalakulás az átalakuló szervezettel szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá, a 

hirdetményi kötelezettség, vagy a felszámolás, a végelszámolás alatt álló szervezetek átalakulási 

tilalma,  vagy  az  általános  jogutódlást  kimondó  generálklauzula.  Ezen  szabályok  fennmaradása 

dicséretes, hiszen egyértelműen a jogintézmény sarokpontjainak stabilitását, időtállóságát támasztja 

alá.

Az  általános  jogutódlás  tekintetében  a  generálklauzula  „továbbélése”  véleményem  szerint 

jogalkotási  és  dogmatikai  hibának  tekinthető,  hiszen  ezzel  egy  olyan  átalakulási  alapelv 

továbbéléséről beszélhetünk, amely akkor került megalkotásra, amikor a hatályos törvény még nem 

rendelkezett az átalakulás egyik típusáról, a szétválásról, illetve amikor a jogalkotó az átalakulás 

fogalmát még szűken értelmezte, tehát kizárólag a társasági formaváltás szinonimájaként használta 

és nem átfogó kategóriaként, mint a jelenleg hatályos Gt. Tekintettel arra, hogy szétválás esetén a 

jogelőd  társaság  és  jogutód  társaságok  között  különös  jogutódlás  megy  végbe,  az  általános 

jogutódlást kimondó alapelv továbbélése nem tekinthető véleményem szerint pozitívumnak.22

21 Sárközy T. i.m. 2007. 203. p
22 Különösen  nem tekinthető  pozitívumnak az  általános  jogutódlást  kimondó generálklauzula  továbbélése  abból  a  
szempontból, hogy az illetéktörvény az átalakulások illetékmentességére vonatkozó szabálya tekintetében is az általános 
jogutódlás számított húsz éven át a szabályozás alapkövének, tévesen, hiszen szétválás esetében egyértelmű a különös 
jogutódlás  ténye.  Ennek  ellenére  a  valamennyi  átalakulásra  vonatkoztatott  általános  jogutódlás  elfogadottá  vált  a 
jogirodalom egy részében, illetve 458/B/1991. alkotmánybírósági határozatban is megjelenik. Egyes szerzők utalnak 



Az  átalakulások  iránt  jelentős  igény  1991-től  vált  általánossá,  s  bár  az  átalakulási  törvény 

szabályozásában megjelentek a privatizációs átalakulási  szabályok hibái is,  mégis elvitathatatlan 

érdeme a törvénynek, hogy hatálybalépésétől kezdődően a társaságok nem voltak többé elzárva az 

átalakulás lehetőségétől.23

A jogalkotási koncepció gyökeresen változott meg az  állam vállalkozói vagyonára vonatkozó 

törvényekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 1992. évi LV. törvény megalkotásával, 

amely törvény beemelte a gazdasági társaságok egymás közötti átalakulására vonatkozó szabályokat 

az  akkor  hatályos,  1988-as  Gt.-be,  megalkotva  így  a  Gt.  VIII.  fejezetét,  amely  a  gazdasági 

társaságok egymás  közötti  átalakulásának teljes  szabályozását  tartalmazta,  azzal  a  furcsasággal, 

hogy az anyagi jogszabályba tetemes mennyiségű eljárási normát is beültetett.

E  törvény  indokolás  szerint:  „A  gyakorlatban  felmerült  problémákra  figyelemmel  a 

módosításokkal  beépülnek  az  1988-as  Gt.-be  a  gazdasági  társaságok  átalakulásának  jelenleg  a 

gazdálkodó szervezetek és a gazdasági társaságok átalakulásáról szóló 1989. évi XIII. törvényben 

megfogalmazott szabályai. Az egyes gazdálkodó szervezetek átalakulására vonatkozó szabályozást 

a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó külön törvények tartalmazzák,  így az átalakulási  törvény 

kiürült és hatályon kívül helyezhetővé vált.”

III.1. Az átalakulás szabályainak beépítése a társasági törvénybe

Ahogy fentebb említésre került, a gazdasági társaságok egymás közötti átalakulásának szabályai az 

állam vállalkozói vagyonára vonatkozó törvényekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 

1992. évi LV. törvénnyel kerültek beépítésre az 1988-as Gt.-be. Ekkor tehát szakított a jogalkotó az 

átalakulási törvény által alkalmazott megoldással, és az átalakulás szabályait a társasági törvényben 

helyezte  el.  Az  átalakulás  Gt.-ben  történő  beemelésével  párhuzamosan  a  szétválás 

részletszabályainak megalkotására is sor került.

A  szabályalkotás  negatív  vetülete  az  általános  jogutódlást  kimondó  alapelvvel  van 

összefüggésben.  A  szétválásokra  vonatkozó  részletes  szabályok  megalkotásakor  nem  volt  a 

jogalkotó tekintettel arra, hogy az addig alapelvként tételezett általános jogutódlás a szétválások 

tekintetében nem állja meg a helyét.

Ezt  az  állítást  alátámasztja  az  1988-as  Gt.  Kommentárja,  amely  szerint:  „Az  egyetemleges 

jogutódlás  a  jellegéből  következően  nem teszi  lehetővé  azt,  hogy egy gazdasági  társaság  több 

azonban a különös jogutódlás tényére:  Harsányi Gyöngyi. - Újvári Andorné - Miskolczi Bodnár Péter: A jogutódlás, 
mint sajátos szerződést módosító jogi tény a társaságokban (Magyar Jog, 1991/5.) 223-231. pp.;  Gál J. - Adorján Cs. 
i.m. 2010, 35. p.; Kisfaludi A. i.m. 71. p.
23  Gál J. i.m. 2010, 25.



gazdasági társasággá alakuljon át.” Ezt az elvet emelte ki a Cgf. II. 32.540/1991/2. számú eseti  

döntésében a Legfelsőbb Bíróság is24,  kimondva, hogy az átalakulásnál ugyanaz a cég alakul át 

egyik társasági formából a másik társasági formába.

Az 1992.  évi  LV. törvény érdeme,  hogy az  átalakulási  törvényben jóformán csak vázlatosan 

szabályozott   átalakulási  procedúra  helyett  logikusan  követhető  jogi  előírásokat  adott,  melyek 

nyomán a magánszféra átalakulási  igényei  kielégíthetőek voltak,  jóllehet  a  szabályozásnak még 

mindig  voltak  gyenge  pontjai,  eljárási  téren  és  lényegi  kérdésekben  is.  Gál  Judit  a  következő 

hibákra utal: Nem tartalmazott a törvény világos fogalom-meghatározást az átalakulás tekintetében, 

ex tunc hatályú volt az átalakulás bejegyzése és mód volt a jogutód társaság(ok) vonatkozásában 

előtársasági  működésre,  ami  a  kérelem  esetleges  elutasítását  követően  rendkívül  bonyolult 

visszarendezőst  tett  szükségessé,  illetve  a  szétválás  szabályai,  bár  ezek  megalkotásra  kerültek, 

mégis rendkívül elnagyoltak voltak.25

Véleményem  szerint  a  szétválás  részletszabályainak  megalkotása  pozitívumként  értékelhető, 

azonban  az  átalakulás  dogmatikai  rendszerét  tekintve  negatív  hatása  is  volt.  Pozitívum  volt 

annyiban,  hogy  az  átalakulás  egyik  fő  típusának,  a  szétválásnak  megszülettek  az  anyagi  jogi 

szabályai. Az addig hatályos szabályozás, amely szerint a szétválásra az egyesülés szabályait kell  

alkalmazni,  egyértelműen  elnagyoltnak  tekinthető.  Ezt  támasztják  mind  a  külföldi  átalakulás 

szabályozásával kapcsolatos példák, illetve az Európai Unió irányelvei is, amelyek szintén élesen 

megkülönböztetik (külön irányelvbe foglalták) az egyesülés és a szétválás szabályait.

A  szabályalkotás  negatív  vetülete  az  általános  jogutódlást  kimondó  alapelvvel  van 

összefüggésben.  A  szétválásokra  vonatkozó  részletes  szabályok  megalkotásakor  nem  volt  a 

jogalkotó tekintettel arra, hogy az addig alapelvként tételezett általános jogutódlás a szétválások 

tekintetében nem megalapozott. Annyiban még védhető volt ekkor az átalakulások tekintetében az 

általános jogutódlást kimondó alapelv,  hogy a jogalkotó még változatlanul szűken értelmezte az 

átalakulás fogalmát e törvény hatálybalépésekor, tehát az egyesülés és a szétválás ekkor még az 

átalakulás fogalmával mellérendelt viszonyban álltak.

III.2. Az 1997-es Gt. átalakulásra vonatkozó szabályai

Az 1997-es  Gt.  követte  az  1992.  évi  LV.  törvény által  alkalmazott  megoldást,  amely szerint  a 

gazdasági társaságok átalakulására vonatkozó normák a társasági törvényben kerültek elhelyezésre. 

Ezen kodifikációs megoldás abszolút racionálisnak tekinthető, hiszen az átalakulás szabályai ekkora 

24 Legfelsőbb Bíróság Cgf. II. 32.540/1991/2. számú eseti döntés
25 Gál  Judit:  A gazdasági  társaságok  jogutóddal,  illetve  jogutód  nélkül  való  megszűnésének  vitás  elvi  kérdései 

(Gazdaság és Jog 2003/7-8.) 27. p.



elveszítették a privatizációs eljárásokat meghatározó karakterüket, ezzel párhuzamosan megnőtt a 

piaci szereplők igénye a különböző típusú átalakulások levezénylésére.

Az 1997-es Gt. a társasági jogi szabályozás 6-8 évenkénti felülvizsgálatának volt a terméke. A 

törvény koncepcionálisan új átalakulási szabályozást hozott, amely döntően azzal a körülménnyel 

állt összefüggésben, hogy a cégbíróságok ügyhátralékait időközben ledolgozták, naprakésszé váltak, 

és  nem  volt  többé  akadálya  olyan  szabályozásnak,  amely  az  átalakulás  bejegyzését  ex  nunc 

hatályúvá tette26 Az 1988-as Gt. szerinti ex tunc hatályú átalakulás-bejegyzés rengeteg bonyodalmat 

okozott27,  így az 1997-es  Gt.  egyik legnagyobb érdeme a szabályozás  e  vonatkozásban történő 

megváltoztatása volt.

Az új  szabályozás fogalmi pontosítással is  járt,  hiszen egyértelművé vált,  hogy az átalakulás 

fogalmára a jogalkotó átfogó fogalomként tekint, amely magában foglalja a társasági formaváltást, 

az egyesülést és a szétválást is. Ekkor tehát az átalakulás már nem csupán a társasági formaváltás 

szinonimájaként  volt  értelmezendő.  Ezzel  párhuzamosan,  helyesen,  a  jogalkotó  el  is  hagyta  az 

általános jogutódlást kimondó generálklauzulából az általános  kifejezést, így az 1997-es Gt. csupán 

annyit tartalmazott a jogutódlás tekintetében, hogy „az átalakulással létrejövő gazdasági társaság az 

átalakult  gazdasági  társaság  jogutódja.”  Az  általános  kifejezés  elhagyása  véleményem  szerint 

dogmatikailag  koherens  megoldást  nyújtott,  hiszen  ha  az  átalakulás  fogalmába  a  szétválás  is 

beletartozik, akkor az általános jogutódlást kimondó alapelv fenntartása nem lett volna helyes.

Az 1997-es Gt. átalakulási szabályainak struktúrája bonyolultnak nevezhető. Az átalakulás közös 

szabályainak  meghatározása  után  tartalmazta  a  törvény  az  egyes  társasági  formákra  való 

szabályokat, majd külön cím alatt először általánosságban határozta meg a gazdasági társaságok 

egyesülésére  vonatkozó  szabályokat,  illetve  a  részvénytársaságokra  vonatkozó  egyesülési 

szabályokat. Ezt követték a szétválásra vonatkozó általános szabályok.

Az  1997-es  Gt.  szabályai  mellőzték  a  feleslegesnek  tartott  átalakulási  terv-készítési 

kötelezettséget, illetve megtiltotta a jogutód társaságok számára az előtársaságként való működést. 

A hitelezők biztosítékkérési jogával kapcsolatban is racionalizáció volt megfigyelhető, hiszen az 

átalakulási törvény még egységesen írta elő, hogy bár az átalakulás a gazdasági társasággal szemben 

fennálló követeléseket nem teszi lejárttá, a gazdálkodó szervezet hitelezői az átalakuló gazdasági 

társaságtól  biztosítékot  követelhetnek.  Az  1997-es  Gt.  szűkített  azonban  ezen  az  általános 

biztosítékkövetelésre lehetőséget nyújtó rendelkezésen.28 E törvény újdonsága volt az is, hogy az 

átalakulási  törvény  és  az  1988-as  Gt.  e  vonatkozásban  elnagyolt  szabályai  után  a  szétválás  is 

megfelelő részletességű szabályozást kapott.

26  Gál J. - Adorján Cs. i.m. 2010. 28. p.
27  Gál J. i.m. 1999. 6. p.
28 T. Nagy Erzsébet: A gazdasági társaságok átalakulásáról rendelkező szabályok módosítására vonatkozó javaslatok 

(Gazdaság és Jog 1997/7-8.) 28. p.



Az 1997-es  Gt.  61.  §-a  a  társasági  akaratból  történő átalakulás  mellett  -  új  megoldásként  - 

bevezette a kötelező átalakulást is. A hitelezővédelmet erősítő kényszerátalakulásra akkor kötelesek 

a cégek, ha a számviteli törvény szerint készített beszámolójuk adatai alapján - egymást követő két 

évben - nem rendelkeznek a jegyzett tőkéjüknek megfelelő saját tőkével, a társaság tagjai, illetve 

részvényesei pedig - a rendelkezésre álló második évi beszámolót követő három hónapon belül - 

nem  gondoskodtak  a  szükséges  kiegészítésről.  Kiegészítés  hiányában  ilyenkor  kötelező  az 

átalakulás, mégpedig olyan cégformába, amely tőkekövetelményének meg tud felelni a tőkehiányos 

társaság.

Összegzésképpen megállapítható, hogy az 1997-es Gt. átalakulási szabályai, bár a szabályozás 

struktúrája még bonyolultnak mondható, már valóban képesek voltak a piaci szereplők átalakulás 

iránti igényeinek rugalmas kielégítésére, mindezt úgy, hogy a törvény az átalakulások típusainak 

rendszerezésénél és a jogutódlási alapelv tekintetében is koherens megoldást nyújtott.

III.3. A 2006-os Gt. átalakulásra vonatkozó szabályai 

2006-ra  újra  befejeződött  a  társasági  és  a  cégjogi  szabályozás  6-8  évenkénti  esedékes 

felülvizsgálata.  Ennek  eredményeként  az  1997-es  Gt.-t  2006.  június  30-ával  hatályon  kívül 

helyezték, és 2006. július 1. napjával hatályba lépett az újrafogalmazott, számos helyen modernizált 

társági  törvény,  a  2006.  évi  IV.  törvény,  valamint  eljárási  szabálya,  a  2006.  évi  V.  törvény,  a 

cégtörvény.

Fontos  megjegyezni,  hogy  hatályos  jogunkban  jelenleg  egyéb  törvények  is  tartalmaznak  az 

átalakulással  kapcsolatos  anyagi  jogi  rendelkezést.  Így a  szövetkezetek  átalakulására  vonatkozó 

szabályozás a 2006. évi X. törvényben található. Külön átalakulási szabályok találhatók az egyéni 

cégről szóló 2009. évi CXV. törvényben, amely gazdasági társasággá szintén átalakulhat. E törvény 

átalakulási  szabályai  azonban csupán továbbutalnak a  Gt.  szabályaira.  Szintén külön átalakulási 

szabályok vonatkoznak a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesülésére. Ezeket a 2007. 

évi CXL. törvény tartalmazza.

A társasági  törvény  és  a  cégtörvény  szabályaival  megkísérelte  a  jogalkotó  a  tapasztalható 

hiányosságok kiküszöbölését, egyúttal az új előírásokkal figyelemmel volt a jogalkalmazók és a 

gazdaság szereplőinek igényeire is.

A Gt. 67. §-a az addiginál világosabban rendezte az átalakulás fogalmi kérdéseit, és igyekezett 

pontosabb definíciókat adni. Általában véve egy kellően részletező, összefüggéseiben jól átlátható 

szabályrendszert hozott létre a jogalkotó, amely alapjában véve már kifejezetten jól használható.29

29 Gál J. i.m. 2010, 29.



Az  átalakulásra  vonatkozó  szabályozás  struktúrája  lényegesen  átláthatóbb  rendszerbe  került 

összefoglalásra, mint az 1997-es Gt.-ben. Az átalakulás normaanyaga egy általános és egy különös 

szabályozási  szintre  tagozódik,  továbbá  a  speciális  rendelkezéseken  túlmenően  mögöttes 

szabályanyaggal  is  kiegészül.30 Az  átalakulás  közös  szabályai  elsődlegesen  a  formaváltás 

szempontjából  kerülnek meghatározásra,  azonban e szabályok alkalmazandók az egyesülésre és 

szétválásra is. A különös szabályokat az egyesülésre és szétválásra, illetve a részvénytársaságok 

átalakulására vonatkozó szabályok alkotják.

A törvény, követve az 1997-es Gt. megoldását, szintén tágan értelmezi az átalakulás fogalmát, 

így az egyesülést és a szétválást is érti alatta, nem kizárólag a társasági formaváltást. Véleményem 

szerint dogmatikai hibaként értékelhető, hogy a törvényalkotó a 70. §-ban visszatért az általános 

jogutódlási  alapelvhez.  Így  a  jelenleg  hatályos  törvényben  ötvöződik  az  1988-as  Gt.  által 

alkalmazott  általános  jogutódlási  alapelv  és  az  1997-es  Gt.  által  alkalmazott  átfogó  átalakulási 

fogalom,  amely  magában  foglalja  a  társasági  formaváltást,  az  egyesülést  és  a  szétválást.  Ez  a 

megoldás  azonban  dogmatikailag  pontatlan  szabályozáshoz  vezet,  amely  gyakorlati  problémák 

gyökere is  a  gazdasági  társaság átalakulása és  a  visszterhes  vagyonátruházási  illeték-mentesség 

vonatkozásában.

III.4. Az új Polgári Törvénykönyv és az átalakulás

A társasági jog Polgári Törvénykönyvbe való implementálásával a gazdasági társaságok átalakulása 

(vagy legalábbis annak legfőbb szabályai) is a Polgári Törvénykönyvben találhatók meg.

Az  új  Polgári  Törvénykönyv  hatálybalépésével  az  átalakulás  joganyaga  elszórtan  kerül 

szabályozásra.  A vonatkozó szabályok az új  Polgári  Törvénykönyv jogi  személyekre vonatkozó 

részében (Harmadik könyv, V. cím, XIII. fejezet, 3:39. § - 3:47. §), illetve a gazdasági társaságokra 

vonatkozó  részben  (Harmadik  könyv,  IX.  cím,  XXI.  fejezet  3:133.  §  -  3:136.§),  illetve  a 

részvénytársaságokra vonatkozó joganyagban (Harmadik könyv, XIII. cím, XXXVIII. fejezet 3:318. 

§  -  3:321.  §)  kerültek  elhelyezésre.  E  szabályokon  kívül  külön  törvény  rendelkezik  majd  a 

gazdasági társaságok átalakulásának részletszabályairól, illetve természetesen változatlanul szükség 

lesz a társasági jog eljárásjogára, a cégtörvényre is e tekintetben.

Az átalakulás vonatkozásában a 2006-os Gt. dogmatikai rendszerét alapvetően megváltoztatja az 

új Polgári Törvénykönyv azzal, hogy az átalakulás fogalmának értelmezése visszatér a korábbi szűk 

értelmezéshez.31 Ennek  megfelelően  az  átalakulás  visszanyeri  korábbi,  az  1997-es  Gt. 

30 Auer Ádám. - Bakos Kitti - Buzási Barnabás - Farkas Csaba - Nótári Tamás - Papp Tekla: Társasági jog (Lectum 
Kiadó; Szeged; 2011.) 107. p.

31 Török G. i.m. 8.p.



hatálybalépéséig meglévő jelentését, így az egyesülésnek és szétválásnak nem főfogalma, hanem 

azokkal mellérendelt viszonyban áll. 

A törvény következetlen abból a szempontból, hogy a gazdasági társaságokra vonatkozóan nem 

is említi a szétválás lehetőségét, kizárólag az egyesülést és a szétválást szabályozza a 3:133. § - 

3.136. § szakaszokban. Természetesen egyértelmű, hogy ettől függetlenül a gazdasági társaság is 

élhet a szétválás eszközével, hiszen a jogi személyekre vonatkozóan említi a törvény a szétválás 

lehetőségét, illetve ezt az álláspontot támasztják alá a részvénytársaságokra vonatkozó átalakulási 

szabályok is, amelyek szintén szabályozzák a szétválás folyamatát.

IV. Az átalakulás történeti áttekintése a német jogban

A jelenleg  hatályos  német  átalakulási  törvény32 1995.  január  1-jén  lépett  hatályba  és  helyezte 

hatályon kívül az 1969-es átalakulási törvényt. Megfelelően annak a koncepciónak, hogy az osztrák 

és német jog nem különíti el élesen az átalakulásra vonatkozó számviteli és adószabályokat, hanem 

a joganyagot, ha nem is egy törvény keretében de egy „jogalkotási hullámban” kezeli, az 1995-ös 

törvény az átalakulási joganyag teljes átdolgozásának eredményeként született,  így az átalakulás 

társasági  jogi  szabályozásának újrakodifikálásával  egyidejűleg fogadták el  az átalakulás  adójogi 

vonatkozásairól szóló törvényt is.33

Az átalakulási törvény a gazdaság társaságok univerzális jogutódlással (Gesamtrechtsnachfolge) 

történő átalakulási formációit, illetve a társasági formaváltás jogintézményét szabályozza.

Az  1995-ös  átalakulási  törvény  megalkotásakor  a  jogalkotónak  két  alapvető  célja  volt: 

Elsődlegesen az átalakulási folyamatok rugalmas szabályok biztosításával történő leegyszerűsítését 

tűzte ki a jogalkotó elérendő célként, amely egyértelműen az átalakulásban részt vevő jogalanyok 

tulajdonosainak érdekeit szolgálja. A törvény megalkotásakor a másik fő szempont az átalakulással 

érintett  különböző,  további  érdekcsoportok,  úgy  mint  a  társasági  hitelezők,  munkavállalók 

érdekeinek a védelme volt.

A német  jogban  az  átalakulás  lehetőségét  először  az  1861-es  kereskedelmi  törvénykönyv 

(Allgemeine Deutsche Handelsgesetzbuch (ADHGB)) biztosította a részvénytársaság-egyesülések 

lehetőségének megteremtésével.34 Az első átalakulásokról szóló törvény 1956-ban lépett hatályba. A 

német magánjogi jogalkotás léptékeiben viszonylag hamar,  13 év elteltével új  német átalakulási 

törvényt  alkottak  meg35 Ezen  átalakulási  törvény  még  mindig  nem  tekinthető  az  átalakulás 

32 Umwandlungsgesetz 28. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3210, 1995 I S. 428)
33 Umwandlungssteuergesetz vom 28. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3267)
34 ADHGB von 1861 Art. 215 Abs. 2. 247.
35 Umwandlungsgesetz 1969



kódexszerű  szabályozásának,  hiszen  a  vonatkozó  joganyag  különböző  törvényekben  került 

elhelyezésre,  úgy  mint:  az  1969-es  átalakulási  törvény,  a  részvénytársaságokról  szóló  törvény 

(AktG),  illetve  további  jogszabályok  is  tartalmaztak  az  átalakulás  normaanyagába  illeszkedő 

szabályokat  (KapErG,  GenG, VAG).  Ez  a  megoldás,  az  átalakulás  részben külön törvényekben 

történő  szabályozása,  átláthatatlan  rendszerhez  vezetett,  amely  jelentősen  megnehezítette  a 

gyakorlati  munkát.  Az  irányadó  német  kommentárok  szerint  1995-ig  az  átalakulás  törvényi 

szabályozása rendszertelen és hiányos volt, illetve nehezen alkalmazható szabályokból állt.36

A német jog az 1969-es átalakulási törvény37 hatálybalépésétől kezdődően az 1995-ös átalakulási 

törvény  hatálybalépéséig  más  megközelítésben,  illetve  koránt  sem  egységegesen használta  az 

átalakulás (Umwandlung) fogalmát, mint a jelenleg hatályos német átalakulási törvény. Korábban 

kizárólag  a  szervezeti  jogalanyok  működési  formájának  megváltozását,  tehát  a  társasági 

formaváltást értette a német jog az „Umwandlung” kifejezés alatt, elkülönítve  így a formaváltást 

(az  1995-ös  átalakulási törvény  hatálybalépését  megelőzően:  Umwandlung)  és  az  egyesülést 

(Verschmelzung). Ebben az időszakban a német tételes jog  nem ismerte a szétválás jogintézményét 

(Spaltung), amely az átalakulási folyamatokra magától értetődően fékezőleg hatott.  A tételes jog 

terén  a  1995-ös  átalakulási  törvény  teremtette  meg  a  szétválás  lehetőségét. A nem  egységes 

fogalomhasználat egyik ékes jele, hogy bizonyos német kommentárok kiemelik, hogy az 1995-ös 

átalakulási  törvényt  megelőzően  az  „Umwandlung”  jogtudományi,  szűk  értelmezése  mellett  a 

gyakorlat e kifejezést olyan esetekre is használta, amely valamennyi szervezeti átalakulásra irányuló 

folyamatot átfogott, a szinguláris jogutódlással járó folyamatokat is.38 

A  szűken értelmezett átalakulás, vagyis a formaváltás kategóriáján belül a német jog élesen 

elkülönítette  a  formaváltozással  járó  átalakulást  (formwechselnde  Umwandlung)  és  a 

vagyonátruházással  járó  átalakulást  (übetragende  Umwandlung)  kategóriáit.  A személyegyesítő 

társaság és tőkeegyesítő társaság közötti átalakulás kizárólag a vagyonátruházással járó átalakulás 

során volt lehetséges (übertragende Umwandlung), amelynek során a jogelőd teljes vagyona, tehát 

az egyes aktívák és passzívák átruházásra kerültek a jogutód, megváltozott formájú társaságra. Az 

átruházás során a jogelőd tekintetében megszűnés következett be, a jogutód pedig a jogelőd teljes 

vagyonával,  egyetemes  jogutódként  kezdte  meg  működését.  Ezzel  ellentétben  az  egyes 

vagyonegyesítő  társasági  formák  között  lehetőség  nyílt  a  kizárólag  formaváltozással  járó 

átalakulásra  (formwechselnde  Umwandlung).  Ebben  az  esetben  a  formaváltás  folyamatában  a 

jogelőd nem szűnt  meg,  hanem csupán a  „szervezeti  köntös”  változott.  A formaváltásnak ezen 

felfogása  megfelel  a  jelenleg  hatályos  német  szabályozás  koncepciójának.  Az  „übertragende 

Umwandlung”,  mint  vagyonátszállással  járó  formaváltás  azonban  a  jelenleg  hatályos  német 

36 Lásd például: Semler J. – Stengel A. i.m. 5. p.
37 Umwandlungsgesetzes 1969 (6. November 1969 (BGBl. I S. 2081)), továbbiakban: “1969-es átalakulási törvény”
38 Semler, Johannes - Stengel Arndt: Umwandlungsgesetz (Verlag C.H. Beck; München; 2003.) 3. p.



társasági jogban nem ismert.39 

Az a tény, hogy a jelenleg hatályos német társasági törvény lehetőséget teremt a tőkeegyesítő és 

személyegyesítő társaságok közötti formaváltásra anélkül, hogy vagyonátruházás történne, a nem 

jogi személyiségű személyegyesítő társaságok és a jogi személyiségű társaságok közelítését jelenti.
40

A német jog az átalakuláson kívüli, szervezeti struktúra megváltoztatására irányuló folyamatok 

vonatkozásában kiemeli,  hogy ezek gyakran ugyanolyan gazdasági eredménnyel járnak, azonban 

ezen  folyamatokból  lehatárolja  az  univerzális  jogutódlással  történő  folyamatokat,  és  kizárólag 

ezeket vonja az átalakulás („Umwandlung”) fogalmi körébe. A társaságoknak lehetőségük nyílik, 

hogy a kívánt szervezeti struktúrát az átalakulás valamelyik fajtájának segítségével, vagy más úton 

érjék el, azonban ezen eszközökhöz eltérő jogi és gazdasági következmények társulnak.41

IV.1. 1995-ös átalakulási törvény fogalma

A német jog átalakulás fogalma (Umwandlung) az átalakulási törvény által szabályozott szervezeti 

változások  vonatkozásában  a  jelenleg  hatályos  törvény  szerint  főfogalomként  értelmezhető 

(Oberbegriff),  amely  átfogja  az  egyesülést,  szétválást,  társasági  formaváltást  és  az  univerzális 

jogutódlás keretében végbemenő vagyonátruházás bizonyos formáit. Ahogy fentebb már említésre 

került, az átalakulási törvény hatálybalépése előtt a szervezeti változások terminológiája nem volt 

egységes,  az  átalakulás  (Umwandlung)  kifejezést  egyrészről  a  társasági  formaváltás 

szinonimájaként,  másrészről  a  gyakorlatban  pedig  valamennyi  szervezeti  struktúraváltozásra 

használták,  ideértve  a  szinguláris  jogutódlás  „Einzelrchtsnachfolge“  keretében  végbemenő 

változásokat is.

A törvény az átalakulás, mint főfogalom (Umwandlung) definícióját nem határozza meg, hanem 

az egyes átalakulási altípusok taxatív felsorolásával határozza meg e fogalmat. E taxatív felsorolás 

az  átalakulási  törvény  elején,  az  1.  §  (1)  bekezdésében  került  elhelyezésre. Ezen  átalakulási 

altípusok  jellemzőiből  megállapítható,  hogy az  átalakulásnak  a  német  jog  szerint  két  alapvető 

jellegzetessége van: A vagyonátruházás ténye vagy a társasági forma megváltozása. 

Minden  átalakulási  formáció  vonatkozásában  közös  jellemzőként  megállapítható,  hogy  nem 

csupán  egyes  vagyonelemek  szinguláris  jogutódlással  történő  vagyonátruházása 

39 Semler J. – Stengel A. i.m 14. p.: „Die vormalige Rechtslage, wonach zwischen einem reinen Formwechsel und 
einem übertragenden Formwechsel unterschieden wurde, wird damit (mit dem neuen Umwandlungsgesetz) 
aufgegeben.”

40 Semler J. – Stengel A. i.m.16. p.
41 Semler J. – Stengel A. i.m. 3. p.



(Vermögensübertragung mit Einzelrechtsnachfolge) megy végbe, hanem átalakulás esetén a teljes 

vagyonösszesség (aktívák, passzívák) kerülhet átruházásra.42 

Az átalakulás jogintézményének lényegét ebből levezethetően a német jog abban látja, hogy az 

átalakulás folyamatában részt vevő társaságoknak nem kell az egyes jogokat és kötelezettségeket 

egyesével a jogutódra átruházni, amely a kötelezettségek tekintetében a BGB43 414. § alapján a 

hitelező  hozzájárulását  tenné  szükségessé,  hanem  ezen  jogok  és  kötelezettségek  univerzális 

jogutódlás keretében szállnak át.

Jelenleg  a  német  jog  az  átalakulások  altípusait  a  következőképpen  csoportosítja: 

Vagyonátszállással  járó átalakulás  (Umwandlung mit  Vermögensübertragung)  és  vagyonátszállás 

nélkül  megvalósuló  átalakulás  (Umwandlung  ohne  Vermögensübertragung).  Előbbi  kategóriába 

sorolja  a  német  jog  valamennyi  átalakulási  altípust,  utóbbi  kategóriába  pedig  a  társasági 

formaváltást, amely esetben vagyonátruházásra nem kerül sor, csupán a szervezet működési formája 

változik meg. Ennek megfelelően társasági formaváltás esetén a német jog, hasonlóan az osztrák 

joghoz, jogutódlási folyamatot se tételez. Az átalakulás során tehát fő szabály szerint univerzális 

jogutódlás (Gesamtrechtsfolge) megy végbe a német jog szerint. Fontos azonban megemlíteni, hogy 

a német jog úgy tekint kizárólag a társasági formájukat megváltoztató jogalanyokra,  hogy azok 

vonatkozásában nem történik jogutódlás (Identitätsprinzip).

A német jog szintén megkülönbözteti az átalakulást szűk és tág értelemben. Az átalakulás szűk 

értelmezésének  körébe  vonja  a  társasági  forma  megváltozásával  járó  átalakulásokat 

(Umwandlungen  im  engeren  Sinne)  és  a  tágabb  átalakulási  fogalom  alá  sorolja  társasági 

formaváltozással nem járó átalakulásokat. 

V. Az átalakulás történeti áttekintése az osztrák jogban

Az „Umgründung” olyan szervezeti változásokkal járó folyamatokat ölel fel, amely folyamatok a 

vállalati  megjelenés  és  struktúra  átalakítását  célozzák.  Az  osztrák  szabályozás  társasági  jog  a 

jogutódlási  folyamatok  szempontjából  az  átalakulás  három  fő  formáját  különbözteti  meg,  az 

egyesülést (Verschmelzung), a szétválást (Spaltung) és a szűken értelmezett átalakulást,  vagyis a 

formaváltást (Umwandlung), azzal hogy a formaváltás ahogy később látni fogjuk, nem valósít meg 

vagyonátszállást.  Ennek  megfelelően  társasági  jogi  szempontból  az  osztrák  jogban  az 

„Umgründung”  olyan  főfogalomként  értelmezhető,  mint  az  1997-es  és  2006-os  Gt. 

fogalomrendszerében  az  átalakulás,  így  tehát  magában  foglalja  a  szűkebb  értelemben  vett 
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átalakulást, vagyis társasági formaváltást, a szétválást és az egyesülést is.44

 A  fenti  fogalmi  meghatározásnak  megfelelően  megfelelően  a  tanulmányban  vizsgált 

formaváltás,  egyesülés  és  szétválás  is  az  „Umgründung”,  mint  főfogalom alá  sorolható.  Ebből 

fakadóan az osztrák társasági jogban az átalakulás főfogalma nem azonosítható teljes mértékben 

annak  német  megfelelőjével  („Umwandlung”)45,  hiszen  a  német  jogban  az  „Umwandlung” az 

átalakulás főfogalma, míg az osztrák jogban kizárólag a társasági formaváltást jelenti.

Az  „Umgründung”,  mint  valamennyi  szervezeti  változást  felölelő  főfogalom  jogforrási 

leképződése heterogén. Az egyes formációk több jogszabályban kerültek elhelyezésre, kódexszerű 

jogalkotás e tekintetben nem történt, amely tényt több osztrák szerző is élesen kritizált. 46 Jelenleg 

az 1965-ös  részvénytársaságokról szóló törvény47 és az 1906-os korlátolt felelősségű társaságokról 

szóló törvény48 tartalmazza az egyesülésre vonatkozó szabályokat. A szétválás jogintézménye külön 

törvényben került  megalkotásra.49 A formaváltás jogintézménye szintén külön törvényben került 

elhelyezésre.50

Kezdetben az átalakulás joganyagának fejlődése, a német joghoz hasonlóan, amely az 1995-ös 

átalakulási törvényig nem ismerte a szétválás (Spaltung) jogintézményét, az osztrák jogban is az 

egyesüléssel  indult.  E  jellemvonás  az  osztrák  jogban  a  jelenleg  hatályos  szabályozásban  is 

hangsúlyosan megjelenik, hiszen a részvénytársaságokról szóló törvény, amely először tartalmazott 

az átalakulás fogalmi körébe vonható jogintézményt, most is kizárólag az egyesülés jogintézményét 

tartalmazza, a szétválásról és a társasági formaváltásról is külön törvény rendelkezik. Az 1861-es 

ADHGB51 247.  §-a  biztosította  az  osztrák  jogban  először  a  részvénytársaságok  számára  az 

átalakulás  lehetőségét.52 Ez  a  lehetőség  kizárólag  a  beolvadásra  vonatkozott,  az  összeolvadás 

(Verschmelzung durch Neugründung) lehetőségét az ADHGB nem ismerte. 

Az 1906-os korlátolt felelősségű társaságokról szóló törvény53 szintén biztosította az egyesülés 

lehetőségét a korlátolt felelősségű társaságok számára. Az 1938-as osztrák részvénytársaságokról 

szóló törvény54 vezette be az összeolvadás jogintézményét az osztrák jogrendszerbe. 

Az  1965-ös   részvénytársaságokról  szóló  törvény55,  illetve  az  1906-os  korlátolt  felelősségű 
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társaságokról szóló törvény egyesülésre vonatkozó szabályai, módosításokkal a mai napig hatályban 

vannak.  E  részvénytársaságokról,  illetve  korlátolt  felelősségű  társaságról  szóló  törvényekben 

azonban változatlanul nem került szabályozásra a szétválás, illetve a formaváltás joganyaga.    A 

fúzió egyes megvalósulási  formáit  a részvénytársaságokról szóló törvény  részletezi,  valamint a 

korlátolt  felelősségű  társaságról  szóló  törvény  96.  §-ának   utaló  normája  alapján  a 

részvénytársaságok  mellett  az  egyesülésben  való   részvétel  lehetősége  a   korlátolt  felelősségű 

gazdasági társaságok  számára is nyitva áll.56 Ahogy fentebb megjelölésre került, a szétválást és a 

társasági formaváltást is külön törvény (Spaltungsgesetz, Umwandlungsgesetz) tartalmazza.

Az  átalakulás  megvalósulási  formái,  hasonlóan  a  német  jogdogmatikához,  két  fő  csoportra 

oszthatóak: a formaváltással járó, valamint a vagyon átszállását is eredményező átalakulási módok 

között tehetünk különbséget.57

Az osztrák jog, eltérően a német jogtól, az átalakulásképes jogalanyok tekintetében több korlátozást 

tartalmaz. Így egyes átalakulási formációk lehetőségével kizárólag a tőkeegyesítő társaságok tudnak 

élni.

Az osztrák fogalmi megközelítés a kizárólag formaváltással járó átalakulás (Umwandlung) alatt 

három alfajtát nevesít: a formaváltást, valamint azt a folyamatot, ha a vagyon átruházása a több 

mint  90  %-os  részesedéssel  rendelkező  tagra  vagy  egy  újonnan  létrehozott  személyegyesítő 

társaságra történik meg. Ezek a lehetőségek (szemben az egyesülésre és a szétválásra vonatkozó 

normaanyaggal) a személyegyesítő társaságok részére is nyitva állnak.

A formaváltás  nem lehetséges  a  személyegyesítő  és  a  tőkeegyesítő  társaságok  közötti  átmenet 

során, csak a személyegyesítő társaságok egymás közötti, illetve a részvénytársaság és a korlátolt  

felelősségű társaság egymás közötti viszonylatában van rá jogi lehetőség.

Hasonlóan  a  német  társasági  jogi  dogmatikához,  a  formaváltás  keretein  belül  az  átalakulás 

következtében  a  társaság  megőrzi  jogalanyiságát,  nem  beszélhetünk  új  gazdasági  társaság 

alapításáról sem, és a folyamat nem jár a gazdasági társaság megszűnésével („Identitätsprizip”). A 

német  joghoz  hasonlóan  az  osztrák  jogdogmatika  szerint  a  formaváltással  érintett  gazdasági 

társaság  jogalanyisága  töretlen  marad,  nem  kerül  sor  a  vagyon  átszállására  és  a  vagyoni 

eszközökben  bekövetkező  jogutódlásra  sem.  Ennek  oka  az,  hogy  jogutódlásról  csak  abban  az 

esetben beszélhetünk, ha a jogok és kötelezettségek vonatkozásában az eredeti jogalany helyébe 

egy,  a  korábbitól  eltérő  új  jogi  entitás  lép.  Ez  a  gazdasági  kontinuitás  jogi  szempontból  úgy 

közelíthető meg, hogy a társaság jogi köntösét megváltoztatva a korábbitól eltérő más társasági 

formában működik tovább.

A formaváltással szemben az átalakulás másik két formájánál univerzális jogutódlás következik 

56 Bakos i.m. 2012. 46. p.
57 Bakos i.m. 2012. 159. p.



be;  ez azokat  az esetköröket  öleli  fel,  amikor  az egyesüléshez hasonlóan a több mint  90 %-os 

részesedéssel rendelkező tag szerzi meg a társaság vagyoni eszközeit, vagy a vagyoni eszközök egy 

újonnan létrehozott személyegyesítő gazdasági társaságra szállnak át. A formaváltással szemben a 

vagyon  átszállását  is  eredményező  átalakulási  formákban  az  egyesüléshez  és  a  szétváláshoz 

hasonlóan mindig több gazdasági társaság érintett, valamint minden esetben sor kerül az új jogalany 

létrehozására is.58

58 Bakos K. i.m. 48. p.; Kastner, Walther: Die Umwandlung (ÖJZ; Heft 2/1951.) 34. p.
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	Az átalakulás jogintézményére ebben az időszakban leginkább a kezdődő privatizáció miatt volt szükség, így logikus döntés volt a jogalkotó részéről, hogy az átalakulásra vonatkozó szabályok nem a társasági törvényben kerültek elhelyezésre, hiszen, figyelemmel a privatizációs szabályok jellegére, ezek nem illeszkedtek volna koherensen az 1988-as Gt.-be.
	Az 1988-as Gt. indokolása szerint: „A gazdálkodó szervezetek társasággá való átalakulását, illetve a társaságok egymásba való átalakulását - mivel ez a kérdéskör meghaladja a társasági jog hatókörét - külön törvény szabályozza. Annak érdekében, hogy a társasági törvény ne váljon áttekinthetetlenné, a gazdasági társaságok fúzióját, egymással való egyesülését, társaság más társaságba való beolvadását stb. ugyancsak az átalakulási törvény rendezi.”
	„Az Országgyűlés felismerve, hogy a gazdálkodó szervezetek további fejlődéséhez a vagyonérdekeltség megteremtése és külső - belföldi és külföldi - tőke bevonása, mindehhez pedig megfelelő szervezeti formák alkalmazása szükséges; tekintetbe véve, hogy a gazdasági társaságok igénylik a piac követelményeihez igazodó szerves fejlődés lehetőségét, az egyszerűbb társasági formákból az összetettebb formákba és viszont történő zökkenőmentes átalakulást; figyelemmel arra, hogy a magyar jogrendszerben jelenleg nincsenek erre vonatkozó szabályok, az említett célokra történő átalakulások elősegítése érdekében alkotta meg az átalakulási törvényt.”17

