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Előszó

Az Üzleti jog az új Polgári Törvénykönyv után című, 2013-ban frissen sajtó alá rendezett kötet az azonos címen, 2006-ban kiadott egyetemi jegyzetünk hatályosított,
jelentős mértékben átdolgozott kiadása. Az új kötet elkészítésére alapvetően az
indította a szerzőket, hogy 2014 márciusában hosszú, többfordulós szakmai előkészítés után hatályba lép az új Polgári törvénykönyv, a 2013. évi V. törvény, majd ezt
követően, 2013. végéig a Ptk. hatálybalépésével összefüggő végrehajtási szabályok
is; elsőként az új Ptk.-é (a Ptk. hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény), ezután pedig a számtalan jogszabályt módosító, köznapi elnevezését tekintve Ptk. „salátatörvény”-ként
elhíresült 2013. évi CCLII. törvény.
Az új Ptk. az üzleti jogi ismeretek körében hagyományosan tárgyalt két nagy
tématerületet, a társasági jogot és a kereskedelmi szerződések szabályozását is jelentősen átalakította. Elsősorban azáltal, hogy az új magánjogi kódex ún. „monista”
felfogású szabályozási modellt valósít meg. Az egyik leglátványosabb változás,
hogy a Ptk. önálló „könyvei” által tárgyalt magánjogi részterületek közé bekerült
a társasági jog, amelyet mindeddig külön törvényben találhattunk meg. A Ptk.
„harmadik könyvének” jogi személyekre, illetve a gazdasági társaságokra vonatkozó szabályai váltják fel a 2006. évi IV. törvényt, a harmadik és mindezidáig
utolsó társasági törvényünket (a Gt.-t). A Ptk. szabályozási módszere is radikálisan megváltozott. Átalakult a Gt. korábbi, kógens rendszere és a szabályozás
szerkezete is, így a társasági jog a Ptk.-ban is több helyről olvasható össze, amit
külön törvények rendelkezései is kiegészítenek. Sok kérdés tisztázása a kezdeti
joggyakorlatra vár, amelynek fő irányait a társasági és cégjogban jártas szerzők
igyekeztek időtálló módon előre megjósolni, illetve a továbbélő gyakorlat tanulságait beilleszteni.
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A könyv átdolgozása során elkerülhetetlen volt az időközben újraformálódott
alkotmányos és államtani ismeretek újraírása is. Az oktatási tapasztalatok alapján
a kötetet kibővítettük a nélkülözhetetlen európai uniós alapkérdésekkel, a gazdaság
tudományi, illetve a műszaki területeken igen jól hasznosítható iparjogvédelmi
ismeretekkel, illetve a – legutóbbi években szintén megújult – munkajogi alapokkal.
Igyekeztünk a korábbiakban már bevált anyagrészeket csak a szükséges mértékig átdolgozni, az új részekben pedig követni az eddig alkalmazott tematikus
módszereket. Jelen átdolgozott kiadás jogi alaptani része Dr. Balásházy Mária, a
társasági jogi rész pedig Sárközy Tamás eredeti kéziratának a felhasználásával
készült.
A jegyzet az alapszakos gazdaságtudományi, illetve műszaki (mérnök) képzés számára, korszerű és európai szellemiségű üzleti jogi oktatásának a céljából
készült, amelynek során elsősorban abból indultunk ki, hogy mi az az alapvető
üzleti jogi tudásanyag, amely nélkülözhetetlen a végzés után nagy eséllyel vezetővé váló fiatal értelmiségiek számára.
A kéziratot végül a főbb végrehajtási szabályok „bevárását” követően,
2014 januárjában zártuk.
2014. február 1.
Dr. Pázmándi Kinga PhD
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