
 

 

 

APPORTÁLÁS – ÜZLETÁG MINT DOLOG- ÉS JOGÖSSZESSÉG 

 

 

Ha az üzletágat –  mint dolog-  és jog összességet – alkotó egyes dolgok, jogok és 

követelések vagyoni értékkel rendelkeznek, amelyet alátámaszt a változásbejegyzési 

kérelemhez csatolt mérleg, és igazol a tőkeemeléskor kiállított tagi nyilatkozat, az 

apportálás anyagi jogi feltétele tehát fennáll. Ezeken túlmenően a cégbíróság további 

feltételeket, így az üzletág egyes elemei meghatározását és tételes értékük feltüntetését a 

törzstőke emelése bejegyzéséhez nem írhat elő /(Ptk. 3: 10. § (2) bekezdése), (Ctv. 1. 

Melléklet II./1. bb) alpontja) (Ctv. 46. § (1) bekezdése, 1. Melléklet II./1. bb) alpontja/ 

 

 

A cégnyilvántartásba bejegyzett az osztrák székhelyű S. GmbH egyedüli tagságával működő 

T. Leasing Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. február 19. napján változásbejegyzési 

kérelmet terjesztett elő, melyben a társaság törzstőkéje 3 millió Ft-ról 6 millió Ft-ra 

felemelését és újabb tag, a T. Személyzeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a 

cégnyilvántartásba bejegyzését kérte. A kérelemhez mellékelte az egyedüli tag 2019. január 

31. napján kelt határozatát. A határozat okirata rögzítette, hogy a cégcsoportba tartozó T. 

Személyzeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság az ugyanaznap kelt üzletág átadási 

megállapodás alapján nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás (apport) teljesítése útján a T. 

Leasing Korlátolt Felelősségű Társaságnak üzletágat, mint vagyonösszességet ad át, melyért 

cserébe a társaságban részesedést szerez. Az apportként rendelkezésre bocsátott üzletág az 

ilyen módon tagsági jogviszonyra lépő T. Személyzeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság egyik munkaerő- kölcsönzési üzletága. A S. GmbH egyedüli tag az 1/31/01/2019. 

(január). számú határozattal a társaságban 67.196.000 forint tőkeemelést határozott el azzal, 

hogy abból a törzstőkét 3 millió Ft-tal emeli, a fennmaradó összeget a társaság tőketartalékba 

helyezi. Ezzel a törzstőke 6 millió forintra nő. A tőkeemelés eredményeként a társaság 

kéttagú társasággá válik, másik tagja az üzletágat apportként rendelkezésre bocsátó T. 

Leasing Korlátolt Felelősségű Társaság lesz három millió forint törzsbetéttel. 2. számú 

mellékletként apportlistát csatolt, amely az  üzletág apportálási értékét 67.196.000 Ft-ban 

határozta meg azzal, hogy az apport a T. Leasing Korlátolt Felelősségű Társaság által nem 

pénzbeli vagyoni hozzájárulásként rendelkezésre bocsátott munkaerő-kölcsönzési üzletág. A 

3. Számú melléklet részletesen és értékmegjelöléssel tartalmazta a munkaerő-kölcsönzési 

üzletághoz tartozó befektetett eszközöket (immateriális javakat, tárgyi eszközöket, befektetett 

pénzügyi eszközöket), forgóeszközöket (készleteket, követeléseket, értékpapírokat és 

pénzeszközöket). Mellékelte továbbá a tag arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az apport 

értéke milyen összegű. 

 

A cégbíróság a változásbejegyzési kérelmet hiánypótlásra adta vissza, melyben – más mellett 

– kifejtette, hogy "üzletág apportálására nincs jogszabályi lehetőség. Ez ugyanis különböző 

jogviszonyok összessége, melyeket külön jogi aktusokkal lehet átruházni - amennyiben 

forgalomképesek. Az üzletágat képező eszközöket tételesen meg kell jelölni, az értékük 

feltüntetésével. Követelést akkor lehet apportálni, ha az a társaság tagjaival szemben áll fenn. 

Kötelezettségeket, szerződéseket és munkavállalókat nem lehet apportálással átruházni."  

 

A társaság a felhívásra kifejtette, hogy a Ptk. – szemben a korábbi társasági joggal – a 

diszpozitivitásra épül és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás tárgyára vonatkozó 



rendelkezései nem tiltják kifejezetten a törvényi rendelkezésektől eltérést. Az üzletág mint 

jogi relevanciával bíró fogalom jól ismert a magyar jogrendszerben, az általános forgalmi 

adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény a 259. § 25/A pontjában és a számvitelről szóló 

2000. évi C. törvény ismeri az üzletág fogalmát, míg a társasági adóról és az osztalékadóról 

szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao.tv) 4. § 23/b pontja – kedvezményezett 

eszközátruházásként – szabályozza azt a jogügyletet, amelynek alapján egy társaság (az 

átruházó társaság) – megszűnése nélkül  – legalább egy önálló szervezeti egységét átruházza 

egy másik társaságra (az átvevő társaságra) annak jegyzett tőkéjét megtestesítő részesedés 

ellenében. A cégbírósági joggyakorlat évek óta ismeri a szerződések apportálhatóságát, 

feltéve, hogy a szerződés értékkel bír. Hivatkozott a Céghírnök Tudástár 2016. 51. Számú 

válaszában megfogalmazott, az üzletág apportálhatóságra vonatkozó szakértői álláspontra, 

mely válaszában arra helyezi a hangsúlyt, hogy az apportált üzletág összességében pozitív 

értékkel bírjon. Megítélése szerint az apport tárgyát képező üzletág olyan vagyonösszesség, 

amely megfelel a Ptk.5: 14. §-a szerinti dologösszességnek; azaz olyan dolgoknak, jogoknak, 

követeléseknek, kötelezettségeknek és szerződési pozícióknak az összessége, amelyeket az 

foglal egységbe, hogy egy kézben koncentrálódnak a felettük fennálló rendelkezési jogok. Az 

üzletág pozitív értékét a kérelemhez mellékelt, a magyar számviteli törvény szerint elkészített 

mérleg is alátámasztja. A tárgyi eszközöket és pénzeszközöket az átadó T. Személyzeti 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. január 31. napján átruházta a társaságra, a  

jogokat és követeléseket ugyanezen a napon engedményezte, a kötelezettségeket átvállalta. 

Az ügyfél és beszállítói kapcsolatokat jelentő szerződéseket az átadó, a Társaság és a 

szerződéses partnerek által kötött három- vagy többoldalú szerződés- átruházási 

megállapodásokkal adta át. A munkavállalók esetében 2019. január 31. hatállyal a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 36. §-a szerinti munkáltató személyében 

bekövetkezett változás történt. 

 

Az elsőfokú bíróság a fellebbezéssel támadott végzésével a változásbejegyzési kérelmet 

elutasította. Határozata indokolásában a Ptk. 5: 11. §-a (1) bekezdése, 3: 10. §-a (2) 

bekezdése, 3: 198. § a (2) bekezdés c) pontja alapján úgy ítélte meg, hogy az üzletág a maga 

egészében nem ruházható át, nem forgalomképes. Álláspontja szerint ugyanis  az üzletág nem 

felel meg a dolog fogalmának, nem lehet egyedileg meghatározni. Jelentőséget tulajdonított a 

bíróság annak, hogy az Üzletág különböző jogviszonyokból áll, amelyek közül nem 

mindegyik forgalomképes és a forgalomképes tárgyakat különböző jogi aktusokkal lehet 

átruházni. Megítélése szerint az üzletág átruházásnak nem szab gátat a magyar polgári jog. 

Arra lehetősége van a társaságnak, hogy az üzletág egyes elemeit apportként átruházzák. 

Ennek módja az lehet, hogy az üzletág egyes elemeit tételesen meghatározzák értékük 

feltüntetésével együtt. Rögzíteni kell ebben az esetben azt is, hogy melyek azok a 

vagyontárgyak, amelyek a jegyzett tőkébe kerülnek. 

 

Elsődlegesen a végzés megváltoztatása és a kért változások cégnyilvántartásba bejegyzése, 

másodlagosan a végzés hatályon kívül helyezése iránt a cég terjesztett elő fellebbezést. 

Kifejtett álláspontja szerint az alapító tag törzstőke felemelésére vonatkozó határozata 

maradéktalanul megfelelt a Ptk. 3: 198. § (2) bekezdése c) pontja szabályainak, meghatározta 

a vagyoni hozzájárulás tárgyát, annak értékét, melyet alátámasztott az évi mérleg. Az apport 

tárgy meghatározásának további részletezésére nincs jogszabályi kötelezettség, így a 

fellebbezett végzés azon megállapítása, hogy hiányzik az apport tárgyainak illetve értékének 

tételes meghatározottsága, megalapozatlan. Az elsőfokú végzésben hivatkozott Ptk. 3: 10. § 

(2) bekezdése, valamint a cégbíróság által figyelmen kívül hagyott 3: 99. § (1) bekezdése 

alapján apportként dolog tulajdonjoga vagy vagyoni értékű jog bocsátható rendelkezésre, 

illetve követelés, ha azt az adós elismerte vagy jogerős bírósági határozaton alapul. A Ptk. 



diszpozitív, ezért kifejezett rendelkezés hiányában az üzletág is lehet nem pénzbeli vagyoni 

hozzájárulás tárgya. Idézte a bírói gyakorlatot, amely szerint az apport feltétele az 

átruházhatóság, valamint az, hogy vagyoni értékkel rendelkezzen (KGD. 2001. 309.); így 

apport tárgya lehet üzletrész (EBH2002. 657.); know-how (BH2000. 219.), vagy jog is. 

(Pécsi Ítélőtábla Gf. 40.039/2016/5.) Tévesnek és jogszabályellenesnek nevezte az elsőfokú 

végzés azon megállapítását, hogy csak olyan követelést lehet apportálni, amely a társaság 

egyik tagjával szemben áll fenn. Kitért arra is, hogy a cégbíróság a jogkörén túlterjeszkedve 

vizsgálta azt, milyen módon teljesült az  apport rendelkezésre bocsátása, annak igazolására 

ugyanis a cégnyilvánosságról, bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. 

törvény (Ctv.) 1. számú melléklet II. 1. bb.) pontja alapján az ügyvezetői nyilatkozat szolgál, 

mely a változásbejegyzési kérelem mellékleteként benyújtásra került. Kifogásolta a végzés 

azon megállapítását is, hogy a kérelmező hiánypótlásában felsorolt – üzletág-átruházást 

említő - jogszabályok nem rendelkeznek az átruházás jogcíméről. Rámutatott, hogy 

szerződéses jogviszony esetében a jogügylet és a jogcím meghatározása a szerződéses 

szabadság keretei között a felek jogosultsága, melyet a cégbíróság nem korlátozhat. Nincs 

jelentősége annak sem, hogy az üzletág nem felel meg a dolog fogalmának, viszont 

párhuzamba állítható a Ptk.5: 14. § szerinti dolog- illetve vagyonösszességel. A fellebbezett 

végzéssel szemben állította, hogy az üzletág egyes elemei önállóan is forgalomképesek. 

Minthogy az üzletág kizárólag egységként apportálható, irreleváns, hogy elemei önállóan 

apportálhatóak-e. A cégbíróság azon értékelése, hogy az üzletág különböző forgalomképes 

elemeit kizárólag külön aktussal lehet átruházni korlátozza a Ptk. 6: 59. § (2) bekezdésében 

foglalt szerződéses szabadságot. Végül megemlítette, hogy az elsőfokú végzés 

önellentmondóan tartalmazza, hogy a magyar jog alapján lehetséges az üzletág átruházása. 

Kérte a fellebbezett változásbejegyzési ügy egyesítését a szintén az ítélőtábla előtt 

folyamatban lévő, Cg.07-09-029415 cégjegyzékszám alatt bejegyzett T. HR Solution 

Korlátolt Felelősségű Társaság fellebbezett változásbejegyzési ügyével. 

 

Az ítélőtábla az egyesítést a Ctv. 72. § (2) bekezdése alapján alkalmazandó Pp. 117. § (2) 

bekezdése alapján mellőzte, mivel az nem ítélte célszerűnek. 

 

A fellebbezés az alábbiak szerint alapos. 

 

A törvényszék cégbírósága által helytállóan hivatkozott Ptk. 3: 198. § (2) bekezdése c) pontja 

és a 3: 10. § (2) bekezdése alapján a törzstőke emelésére sor kerülhet nem pénzbeli vagyoni 

hozzájárulással is. Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként az alapító vagy a tag dolog 

tulajdonjogát, vagy vagyoni értékű jogot ruházhat át a jogi személyre. A 3: 10. § (3) 

bekezdése alapján a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás átruházáskor fennálló értékének el 

kell érnie a létesítő okiratban megjelölt értéket. A fellebbezésben helytállóan kiemelt, a 

gazdasági társaságokra vonatkozó kiegészítő szabály szerint (3: 99. § (1) bekezdése) nem 

pénzbeli vagyoni hozzájárulásként követelés is szolgáltatható, ha azt az adós elismerte, vagy 

az jogerős bírósági határozaton alapul. 

 

Az idézett törvényi fogalom-meghatározás alapján az apport tárgyak tételesen nem 

leltározhatók fel, az apportálás lényegi feltétele azonban valamennyi apporttárgy esetében, 

hogy a tárgy vagyoni értékkel rendelkezzen és átruházható (Ptk. 5: 38. §) legyen. Így a 

fellebbezés helyes hivatkozása szerint a gyakorlatban nem csupán ingó, ingatlan dolog, 

hanem szellemi alkotás, know-how, követelés (közte a saját társasággal szemben fennálló 

tagi kölcsön követelés - BDT 2014. 3217.), jog (BH2004. 287.), illetve üzletrész (mint jogok 

és követelések összessége) apportálása is előfordult.  

 



A cégbíróság az esetbeli törzstőke-emelés bejegyzésére irányuló változásbejegyzési 

kérelemnél is csak azt vizsgálhatta, hogy az apportálás útján megvalósuló tőkeemelés 

megfelel-e a fent említett anyagi jogi- valamint a Ctv. eljárásjogi szabályainak. 

 

 

Az üzletág – a kérelmező tárgyszerű hivatkozása szerint – több jogszabályban, így az 

általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CLXXVII. törvény 259. § 25/A pontjában, a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény  (Számv. Tv.) 3. § (5) bekezdése 2a. pontjában és a 

Tao.tv 4. § 23/b pontjában is szabályozott így kétségen kívül ténylegesen, valamint jogilag is 

létező dolog- illetve jog összesség. 

 

Külön figyelmet érdemel, hogy az Európai Unió Tanácsa 2006. november 28-án megalkotott, 

a közös hozzáadottértékadó- rendszerről szóló 2006/112 / EK irányelve 19. cikke szabályozza 

az üzletág átruházását, megemlítve annak az apportként történő bevitelét is. Az irányelv 

cikkének szövege szerint a vállalkozás vagyonának egészben vagy részben történő 

átruházását – akár ellenérték fejében, akár ingyenesen, akár apportként történő bevétellel – a 

tagállamok úgy tekinthetik, mintha nem történt volna termékértékesítés, és az átruházás 

kedvezményezettjét az átruházó jogutódjának tekintik. 

 

Ezzel összhangban a Tao.tv 4. § 23/b pontja szintén szabályozza a társaság önálló szervezeti 

egységének másik társaságra átruházását annak jegyzett tőkéjét megtestesítő részesedés 

ellenében. Ez a "kedvezményezett eszközátruházás" nem jelent mást, mint az átruházó 

társaság üzletágának átadását az átvevő társaságnak tőkeemelés formájában. A cégbíróság 

megítélésével szemben az átruházás jogcímét, kauzáját (pl. adásvétel, ajándékozás, lízing, 

apportálás) a jogszabálynak nem kell meghatároznia, az – a helyes fellebbezési érvelés 

szerint – a felek szerződéskötési autonómiájára van bízva. 

 

Az idézett jogszabályhelyek szerint tehát a gazdaságban létező gyakorlata van az önálló 

szervezeti egység, az üzletág apportálásának a tőkeemelés során, amely (adó)jogi 

szabályozást is kikényszerített. 

 

Ezért a fellebbező cég alappal hivatkozott arra, hogy a cégbíróság azon álláspontja, hogy az 

üzletág a maga egészében nem forgalomképes téves, hiszen az üzleti forgalomban 

rendszeresen történik önálló szervezeti egység, üzletág átruházása. Az apportálás az átruházás 

(Ptk.5:38. §) egyik formája. Üzletág apportálásánál annak egyik feltétele (a 

forgalomképesség, az átruházhatóság) pedig nyilvánvalóan fennáll. 

 

Egyetértett az ítélőtábla a cég álláspontjával arra nézve is, hogy az üzletágat – mint dolog -  

és jog összességet – alkotó egyes dolgok, jogok és követelések vagyoni értékkel 

rendelkeznek, amelyet alátámaszt a változásbejegyzési kérelemhez csatolt mérleg, és igazol a 

tőkeemeléskor kiállított tagi nyilatkozat. (Ctv. 1. Melléklet II./1. bb) alpontja) Az apportálás 

anyagi jogi feltétele (Ptk. 3: 10. § (2) bekezdése), tehát fennáll, míg az eljárásjogi 

feltételeinek (Ctv. 46. § (1) bekezdése, 1. Melléklet II./1. bb) alpontja) a cég eleget tett. 

Ezeken túlmenően a cégbíróság további feltételeket, így az üzletág egyes elemei 

meghatározását és tételes értékük feltüntetését a törzstőke emelése bejegyzéséhez nem írhat 

elő. 

 

Ezekre figyelemmel az Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését a Ctv. 32. § (1) bekezdése, a 

Pp. 389. § alapján alkalmazandó 383. § (2) bekezdése alapján megváltoztatta és elrendelte a 

2019. február 19. napján Cg. 19 szám alatt érkezett, 2019. március 12. napján Cg. 23 szám 



alatt kiegészített változásbejegyzési kérelemben foglalt adatok cégnyilvántartásba 

bejegyzését. 

 

Győri Ítélőtábla Cgf.IV.47.004/2019/2. 

 


