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Tájékoztató
Az új Polgári Törvénykönyv a Korlátolt Felelősségű Társaságok törzstőkéjét érintő
rendelkezéseiről
I.
2014 március 15. napját követően
bejegyzett/bejegyzés alatti (új) Kft. –re irányadó rendelkezések
1.
A Törzstőke mértéke
A társaság alapításával kapcsolatos szabályozás legfontosabb újdonsága, hogy az új Ptk.[a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény] ismét hárommillió forintra emelni a törzstőke minimális összegét.
A törzstőke-minimum szabályozásának célja, hogy ezzel a hitelezői érdekeket védje. A törzstőke a
törzsbetétek összege. A törzsbetét a tag vagyoni hozzájárulása. A tagok törzsbetétei különböző mértékűek
lehetnek, az egyes törzsbetétek mértéke nem lehet kevesebb százezer forintnál. A tag vagyoni
hozzájárulása lehet pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás. [az új Ptk. miniszteri indokolása, Ptk.
3:161. § (4) bekezdés, 3:161. § (1), (2) , (4) 3:162.§, 163.§]
2.
A Törzstőke szolgáltatása
2.1 Törzstőke szolgáltatása tagi befizetéssel vagy rendelkezésre bocsátással
2.1.1 Pénzbeli vagyoni hozzájárulás befizetése: a pénzbetét felénél nagyobb összegben a
nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig, a be nem fizetett pénzbeli vagyoni hozzájárulás 1 éven belül.
2.1.2 Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátása:
a) ha értéke eléri a törzstőke felét a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig teljes egészében a
társaság rendelkezésére kell bocsátani;
b) ha értéke nem éri el a törzstőke felét, legfeljebb 3 éven belül kell a társaság rendelkezésére
bocsátani;
c) ha egy személy alapít korlátolt felelősségű társaságot, az alapító köteles a nem pénzbeli vagyoni
hozzájárulást a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásáig teljes egészében a társaság rendelkezésére
bocsátani. [Ptk. 3:162. §, 3:163. §, 3:208. § (1) bekezdés]
2.2 Törzstőkének a társaság nyereségéből való feltöltése [új rendelkezés!]
2.2.1 Pénzbeli vagyoni hozzájárulás befizetése: A társasági szerződés úgy is rendelkezhet, hogy a tag
pénzbetétének felénél kisebb összeget köteles befizetni a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig, vagy
1 évnél hosszabb határidőt állapíthat meg a be nem fizetett vagyoni hozzájárulás szolgáltatására. Ebben az
esetben azonban a társaság mindaddig nem fizethet osztalékot a tagoknak, amíg a ki nem fizetett nyereség
a tagok által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét, és a tagok a
még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulásuk összegének erejéig kötelesek helytállni a társaság
tartozásaiért.
A társaságok piacra lépését segíti elő az az új rendelkezés, amely lehetővé teszi a törzstőkének a társaság
nyereségéből való feltöltését, vagyis azt, hogy a tagok ne saját vagyonukból, hanem a társaság egyébként
felosztható nyereségéből fedezzék a törzstőke összegét. A társasági szerződésben ilyenkor is meg kell
határozni a törzstőke és a törzsbetétek összegét, de azt a tagoknak nem kell befizetniük a társaság
részére, hanem a társaság eredményes működése során megtermelt nyereségből lehet
megteremteni a fedezetet. A társasági szerződés ilyen rendelkezése esetén a társaság megkezdheti
működését, azonban az ilyen esetekre két garanciális szabályt állapít meg:
a)
Egyrészt a társaság mindaddig nem fizethet ki a tagjai részére osztalékot, amíg a megtermelt
és a társaság számára visszatartott nyereség nem fedezi a törzstőke teljes összegét. Nem kerülhet sor
kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a
társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét. A pénzbeli és a
nem pénzbeli vagyoni értékű juttatás egyaránt kifizetésnek minősül, illetve e szabályokat alkalmazni kell
abban az esetben is, ha a tag nem a tagsági jogviszonyára tekintettel részesül kifizetésben.
b)
Másrészt mindaddig, amíg a visszatartott nyereség nem fedezi a törzstőkét, a tagokat nem illeti
meg a korlátozott tagi felelősség kedvezménye, vagyis ha ők maguk nem vállalták a vagyoni
hozzájárulás teljesítését a törvény által előírt határidőben, akkor mindaddig személyesen is helyt kell állniuk
a társaság tartozásaiért, ameddig a ki nem fizetett nyereség nem fedezi a törzstőke összegét. [Ptk miniszteri
indokolása, Ptk. 162. § (2) bekezdése, 3:184. § (1)-(2), (4) ]
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II.
2014. március 15. napját megelőzően
bejegyzett/bejegyzés alatti (működő) Kft.- re irányadó rendelkezések
1.
Átmeneti rendelkezések –új Ptk.-ra való áttérés módja és ideje
1.1
Általános szabály (minden gazdasági társaságra)
A Ptké. [a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény] hatályos rendelkezései szerint a Ptk. hatálybalépésekor 2014. március 15.-én - a cégjegyzékbe bejegyzett, valamint bejegyzés alatt álló gazdasági társaság a Ptk.
hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles a Ptk. rendelkezéseivel
összhangban álló továbbműködéséről dönteni, és a legfőbb szervi határozatot a cégbírósághoz
benyújtani.
A gazdasági társaságnak a Ptk. rendelkezéseit
a) a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről szóló döntés időpontjától, ennek
hiányában
b) közkereseti társaság és betéti társaság esetén 2015. március 15-étől, korlátolt felelősségű társaság,
részvénytársaság és egyesülés esetén 2016. március 15-étől kell alkalmaznia és ezt követően létesítő
okirata nem tartalmazhat a Ptk. rendelkezéseivel összhangban nem álló rendelkezést. [Ptké 12. § (1) – (2)
bekezdés]
1.2
Speciális szabály (3 millió Ft alatti jegyzett tőkéjű Kft.-re)
A Ptk. hatálybalépésekor bejegyzett, vagy bejegyzés alatt álló azon korlátolt felelősségű társaság esetén,
amelynek jegyzett tőkéje nem éri el a hárommillió forintot, legkésőbb 2016. március 15-éig köteles a
törzstőkéjét megemelni vagy átalakulni, egyesülni azzal, hogy a tőkeemelésről a Ptk. rendelkezéseinek
alkalmazásával határozhat.
A törzstőke megemeléséről (vagy átalakulásról, egyesülésről) szóló döntésig a társaságnak a Gt.
rendelkezéseit kell alkalmaznia, a 12. § szerinti [fenti, általános szabály szerinti, azaz az új Ptk. szerinti
továbbműködéséről szóló ] társasági szerződés módosításról nem határozhat. [ Ptké 13. § (1)-(3) bekezdés]
Tehát a 3 millió Ft alatti jegyzett tőkéjű Kft.-k a törzstőke megemeléséig – az új Ptk.-ra való áttérést
kivéve - minden egyéb módosításról dönthetnek a régi Gt. szabályai szerint, és bármilyen módosítás
benyújtható a Cégbíróság felé.
1.2.1 Törzstőke megemelése
A)
Jelenlegi tag(ok) általi újabb vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával
A tagoknak elsőbbségi joguk van arra, hogy a tőkeemelésben részt vegyenek. Ha a tag nem él a megadott
határidőn belül elsőbbségi jogával, helyette a többi tag gyakorolhatja az elsőbbségi jogot. Az elsőbbségi jog
gyakorlására a tagok törzsbetéteik arányában jogosultak. [ Ptk. 3:199. §]
B)
Új tag(ok) általi vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával
Ha a tagok nem éltek elsőbbségi jogukkal, a taggyűlés által kijelölt személyek jogosultak a tőkeemelés során
vagyoni hozzájárulás szolgáltatására. [ Ptk. 3:199. § (2) bekezdés]
C)
A törzstőkén felüli vagyonból való törzstőke emelés
A társaság a törzstőkét a törzstőkén felüli vagyonából akkor emelheti fel, ha a felemelt törzstőke nem
haladja meg a társaság saját tőkéjét, és a társaság előző üzleti évre vonatkozó beszámolójának mérlege vagy
a tárgyévi közbenső mérlege szerint a társaság rendelkezik olyan törzstőkén felüli vagyonnal, amely
törzstőke-emelésre fordítható. A törzstőkén felüli vagyonból történt törzstőke-emelés a tagok törzsbetéteit
a korábbi törzsbetétek arányában növeli. A törzstőke felemelésének fedezetét a társaság hat hónapnál nem
régebbi fordulónappal készült beszámolója vagy közbenső mérlege alapján kell igazolni.[ Ptk. 3:201. § ]
D)
A törzstőkének a társaság nyereségéből való feltöltése a társasági szerződés módosításával
[ Lásd a I.1.2 pont alatt leírtakat.]
1.2.2 Átalakulás
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Jogi személy más típusú jogi személlyé történő átalakulása esetén az átalakuló jogi személy megszűnik,
jogai és kötelezettségei az átalakulással keletkező jogi személyre mint általános jogutódra szállnak át. [Ptk.
3:39 §]
1.2.3. Egyesülés
A jogi személy más jogi személyekkel összeolvadás vagy beolvadás útján egyesülhet. Összeolvadásnál az
összeolvadó jogi személyek megszűnnek, és új jogi személy jön létre általános jogutódlás mellett.
Beolvadásnál a beolvadó jogi személy szűnik meg, általános jogutódja az egyesülésben részt vevő másik
jogi személy. [ Ptk. 3:44. §]
1.2.4 Jogutód nélküli megszűnés
A jogi személy jogutód nélkül megszűnik, ha […..]
c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
d) az arra jogosult szerv megszünteti
feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás
lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli. [Ptk. 3:48. §]
1.3
Illeték és közzétételi költségtérítésre vonatkozó szabály
Illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet a cégbírósághoz benyújtani a társasági
határozatot, továbbá a változásbejegyzési kérelmet, feltéve, hogy az ahhoz csatolandó létesítő okirat
módosítása kizárólag a Ptk. rendelkezéseihez történő igazítás, illetve a Ptk. eltérést engedő szabályainak
alkalmazása miatti módosításokat tartalmaz. Egyéb cégadatot is érintő változás esetén e bekezdés nem
alkalmazható. [ 12. § (4) bekezdés]
***
Jelen tájékoztató 2014. március 15. napjától hatályos jogszabályok (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő
átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény) alapján készült. Nem
minősül teljes körű tájékoztatásnak.
Kelt: Budapest, 2014. április 3.
Készítette:
dr. Sebők Ágnes ügyvéd,
kereskedelmi jogi szakjogász
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