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Kötelező törzstőkeemelés korlátolt
felelősségű társaságoknál
A Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda havonta tájékoztatja ügyfeleit
hírlevelében a gazdasági jog legfrissebb szabályairól és változásairól, valamint ügyfeleink
figyelmére érdemes jogeseteiről.
2014. március 15-én lépett hatályba az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.), melynek újdonságairól
korábban már több hírlevélben is beszámoltunk. Közeleg azonban egy határidő a korlátolt
felelősségű társaságok (kft.) vonatkozásában, amire fontosnak tartjuk ismételten felhívni ügyfeleink
figyelmét.

Átmeneti szabályok
Az átmeneti szabályok értelmében a Ptk. hatálybalépésekor már létező kft.-k főszabály
szerint a létesítő okiratuk Ptk. hatálybalépését követő első módosításával egyidejűleg
kötelesek a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről dönteni és létesítő
okiratukat a Ptk. szabályaival összhangba hozni. Ez alól a főszabály alól azonban van egy
fontos kivétel.
A Ptk.-nak a kft.-ket érintő talán legjelentősebb változása, hogy azok törzstőkéjének kötelező
minimuma ismét hárommillió forint lett. Ennek biztosítására a jogalkotó a Ptk.
hatálybalépésekor már létező társaságok számára kétéves türelmi időt adott, 2016. március 15ig biztosít számukra lehetőséget, hogy ennek a feltételnek eleget tegyenek. Amennyiben az új Ptk.
hatálybalépését megelőzően már létező kft., amelynek a törzstőkéje a fenti összeget nem éri
el, a létesítő okiratát bármely okból módosítani kívánja (pl. ügyvezetőváltás vagy
székhelyáthelyezés miatt), jelenleg még nem köteles ezzel egyidejűleg a törzstőkéjét is
megemelni. Ha így dönt, akkor viszont a létesítő okiratára is a korábban hatályos Társasági
Törvény rendelkezései maradnak irányadóak.
Így számos kft. létezik még ma is, melynek törzstőkéje nem éri el a hárommillió forintot, illetve
létesítő okirata nem felel meg a Ptk. rendelkezéseinek.

Lejár a türelmi idő
A Ptk. hatálybalépésekor már működő társaságok számára a tőkeemelésre és az új Ptk.-nak való
megfelelésre biztosított kétéves határidő 2016. március 15-én lejár. Azok a társaságok, melyek
törzstőkéje nem éri el a hárommillió forintot, legkésőbb eddig az időpontig kötelesek megemelni
a törzstőkéjüket legalább hárommillió forintra, illetve ezzel egyidejűleg dönteni a Ptk.
szerinti továbbműködésről és létesítő okiratukat ennek megfelelően módosítani. Amennyiben
ezt nem kívánják megtenni, dönthetnek akár más társasági formára való átalakulásról, más
társasággal való egyesülésről vagy jogutód nélküli megszűnésről is.

Hogyan emelhető meg a törzstőke?
A törzstőkeemelésre a legegyszerűbb mód pénzbeli vagyoni hozzájárulás befizetése a
társaság részére. Ezzel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a társaság rendelkezhet úgy is,
hogy a változásbejegyzési kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni
hozzájárulás szolgáltatására a Ptk.-ban meghatározott egy évnél hosszabb határidőt állapít
meg, sőt, az így engedhető befizetési határidőt a törvény nem maximálja. A megszorítás

csupán annyi, hogy 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. További, lényeges kötelezettség ennek kapcsán, hogy a tagok a még nem
teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulásuk összegének erejéig kötelesek helytállni a
társaság tartozásaiért.
A korábban hatályos Társasági Törvény szabályainak megfelelően lényegében változatlan
módon van lehetőség a törzstőke felemelésére a törzstőkén felüli vagyon (praktikusan
tőketartalék vagy eredménytartalék) terhére is. Ehhez azonban a társaságnak közbenső mérleget
kell készítenie, ami elnyújthatja, illetve költségesebbé teheti a folyamatot.
A hiányzó törzstőke természetesen apport útján is biztosítható. Ennek speciális formája a
hitel-tőke konverzió, amikor a tag által korábban a társaság részére nyújtott kölcsönt tőkévé
alakítják. A gyakorlatban a „hitel-tőke konverzió” követelésapportként valósul meg: a tag a
kölcsönt mint a társasággal szemben fennálló követelését bocsátja a társaság rendelkezésére nem
vagyoni hozzájárulás formájában, amely követelés az apporttal a társaság mint kötelezett
tulajdonába kerül, így megszűnik.

Eljárási költségek
A Ptk.-nak történő megfelelés érdekében tett kötelező cégmódosítás bejegyzése illeték- és
költségmentes, amennyiben kizárólag a Ptk. rendelkezéseivel összhangban történő
továbbműködésről döntenek, illetve csak a Ptk. új rendelkezéseinek megfelelően emelnek
törzstőkét. Egyéb változás bejegyzése esetén a költségek tekintetében az általános
szabályok irányadóak.

Szankciók
A Ptk.-nak való megfeleltetés elmulasztása esetén törvényességi felügyeleti eljárás
keretében az illetékes cégbíróság végső esetben akár a társaság megszüntetéséről is
határozhat. Ezért érdemes komolyan venni a fenti határidőt, és megtenni a szükséges
lépéseket.
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