A BÁN ÉS KARIKA ÜGYVÉDI TÁRSULÁS
2015. FEBRUÁRI JOGI HÍRLEVELE
A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LÉTESÍTŐ OKIRATAINAK A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL
SZÓLÓ 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEIVEL VALÓ ÖSSZHANGJÁNAK
MEGTEREMTÉSE, FONTOS HATÁRIDŐK
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) hatálybalépésére figyelemmel a gazdasági
társaságok - a Ptk. hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi
CLXXVII. törvényben meghatározott határidőben - főszabály szerint kötelesek a létesítő okiratukat a Ptk.
rendelkezéseivel összhangba hozni, módosítani.
A jelen hírlevelünkben e módosítási kötelezettségre, a törvényi határidőkre és a módosítási kötelezettség
alóli kivételekre hívjuk fel a tisztelt Partnereink figyelmét. A téma aktualitását az adja, hogy a közkereseti
és betéti társaságokra vonatkozó első fontos határidő 2015. március 15. napja.
I.

A létesítő okiratok módosítására vonatkozó
kötelezettség tartalma
A létesítő okiratok Ptk. rendelkezéseivel való
összhangjának megteremtése érdekében a
gazdasági
társaságokat
az
alábbi
kötelezettségek terhelik:
a) A gazdasági társaságok legfőbb szerve
köteles dönteni a Ptk. rendelkezésivel
összhangban álló továbbműködésről és
ennek megfelelően a gazdasági társaság
létesítő okiratának módosításáról.
b) A létesítő okirat Ptk. rendelkezéseinek
megfelelő módosítását - a változások
átvezetése érdekében - változásbejegyzési
kérelemként be kell nyújtani az illetékes
cégbírósághoz.

II. A
fenti
kötelezettségek
vonatkozó határidők

III. Kivételek a módosítási kötelezettség alól
Valamennyi gazdasági társaság esetében akkor
kötelező a létesítő okirat módosítása, ha annak
valamely rendelkezése a Ptk. valamely
kötelező rendelkezésébe ütközik. Nem
kötelező azonban a módosítás akkor, ha a
létesítő okirat tartalmilag összhangban van a
Ptk. rendelkezéseivel és csak néhány formális
módosításra lenne szükség. A kötelező
módosítás alóli kivételeket a jogalkotó
nevesítette, amelyek az alábbiak:
a) A gazdasági társaságok esetén nincs
szükség a létesítő okirat módosítására, ha a
létesítő okirat módosítása csak azért volna
szükséges,
mert
az
általános
hivatkozásként - a gazdasági társaságokról
szóló 2006. évi IV. törvény („Gt.”)
rendelkezéseire utal.

teljesítésére

A közkereseti és betéti társaságok legkésőbb
2015. március 15. napjáig, a korlátolt
felelősségű társaságok és a részvénytársaságok
legkésőbb 2016. március 15. napjáig kötelesek
a létesítő okiratukat a Ptk.-val való összhang
megteremtése érdekében módosítani.
A változásbejegyzési kérelmek cégbírósághoz
való benyújtásának határideje minden esetben
a létesítő okiratok aláírásától számított 30. nap.
A változásbejegyzési kérelmek benyújtásának
legvégső határideje tehát a közkereseti és a
betéti társaságok esetén 2015. április 14. napja,
a korlátolt felelősségű társaságok és a
részvénytársaságok esetén pedig 2016. április
14. napja.

b) A közkereseti és a betéti társaságok esetén
nincs szükség a létesítő okirat módosítására
továbbá akkor sem, ha a létesítő okirat
módosítására annak érdekében kerülne sor,
hogy a létesítő okirat a társaság vezető
tisztségviselőjét ügyvezetőként nevesítse.
Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a fenti
kivételek alá tartozó gazdasági társaságokat is
terheli a módosítási kötelezettség, és a létesítő
okiratukat teljes egészében kötelesek a Ptk.
rendelkezéseivel összhangba hozni akkor, ha a
létesítő okirat módosítására más okból, más
cégadat módosítása (pl. ügyvezető-váltás,
székhely módosítása stb.) miatt kerül sor.
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eljárás lefolytatásán felül legkésőbb 2016.
március 15-ig kötelesek a törzstőkéjüket
megemelni vagy átalakulni, egyesülni. 2016.
március 15. napját követően tehát már nem
működhet olyan korlátolt felelősségű társaság,
amelynek a törzstőkéje nem éri el a
3.000.000,- Ft-ot. A tőkeemelésre a Ptk.
rendelkezésit kell alkalmazni. A cégbírósági
változásbejegyzési kérelmek benyújtásának
legvégső határideje ebben az esetben is 2016.
április 14. napja.

IV. A
létesítő
okiratok
módosításával
kapcsolatos
illeték
és
közzétételi
költségtérítés fizetési kötelezettség
Illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése
nélkül lehet a cégbírósághoz benyújtani a Ptk.
rendelkezéseivel összhangban álló működésre
vonatkozó legfőbb szervi 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.

A tőkeemelésről szóló taggyűlési határozat
meghozataláig
a
korlátolt
felelősségű
társaságnak a Gt. rendelkezései szerint kell
működnie, és a létesítő okiratának a Ptk.
rendelkezéseivel
összhangban
történő
módosításáról nem határozhat.

Amennyiben a legfőbb szervi határozat,
változásbejegyzési kérelem egyéb cégadatot is
érint, akkor meg kell fizetni az illetéket és a
közzétételi költségtérítést.
V.

A 3.000.000,- Ft-ot el nem érő törzstőkéjű
korlátolt
felelősségű
társaságokra
vonatkozó speciális rendelkezések

VI. A módosítási kötelezettség elmulasztásának
jogkövetkezményei

Azokat a korlátolt felelősségű társaságokat,
amelyeknek a törzstőkéje nem éri el a
hárommillió forintot, többletkötelezettségek
terhelik. Ezek a korlátolt felelősségű
társaságok ugyanis a létesítő okirat Ptk.-val
való összhangjának megteremtésén és a
vonatkozó cégbírósági változásbejegyzési

A
fentiekben
ismertetett
jogszabályi
kötelezettségek határidőn túli teljesítése
pénzbírság fizetését vonja maga után. Az
illetékes cégbíróság 50.000,- Ft-tól 900.000,Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújthatja azt, aki
bejelentési
kötelezettségét
késedelmesen
teljesíti. A bírság kiszabása a cégbíróság
számára kötelező.

A fentiekre tekintettel kérjük minden tisztelt Partnerünket, hogy szíveskedjenek a létesítő okiratuk
módosításáról és a cégbírósági változásbejegyzési kérelem benyújtásáról határidőben gondoskodni.
***
A fenti összefoglaló a figyelemfelkeltést szolgálja és nem tekinthető jogi tanácsadásnak. Kérjük, hogy
konkrét kérdése esetén forduljon bizalommal irodánk szakembereihez.
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