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Tisztelt Cégtulajdonos, Cégvezető! 
 

 

A kötelező cégmódosítás mindazon 2014. március 15-ét megelőzően a cégjegyzékbe bejegyzett kft.-

re vonatkozik, amelynek jegyzett tőkéje nem éri el a hárommillió forintot. 

 

Ezen túlmenően a 2014. március 15-ét megelőzően a cégjegyzékbe bejegyzett, valamint bejegyzés 

alatt álló azon kft.-k esetében is kötelező a cégmódosítás, amelyeknek a jegyzett tőkéje eléri a 

hárommillió forintot, de létesítő okiratuk (társasági szerződésük vagy alapító okiratuk) valamely 

rendelkezése nem áll összhangban az új Ptk. rendelkezéseivel. 

 

A létesítő okiratot a Ptk-val összefüggésben nem kell módosítani, ha annak módosítása csak abból az 

okból volna szükséges, hogy a létesítő okirat - általános hivatkozásként - a Gt. rendelkezéseire utal. 

A létesítő okirat módosításával egyidejűleg köteles a kft. a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló 

továbbműködéséről is dönteni, és a taggyűlési vagy alapítói határozatot a cégbírósághoz benyújtani. 

 

2014. március 15-ét megelőzően bejegyzett kft.-nek a tőkeemeléssel kapcsolatban három 

lehetőségük van: 

 vagy megemelik a tőkét 2016. március 15-ig, 

 vagy átalakulnak olyan társasági formává amelynek a 3.000.000.-Ft-nál kisebb tőkéje is 

elegendő a törvényes működéshez (például Betéti társaság),esetleg beolvadnak másik kft.-be, 

 vagy döntenek a végelszámolással történő megszűnésükről. 

 

A kft.-nek legkésőbb 2016. március 15-ig dönteniük kell a fenti kérdésekben, amennyiben azonban 

egyéb, a cégjegyzéket érintő társasági szerződés módosításra kerül korábban sor, akkor már ekkor 

esedékes a tőkeemelési kötelezettség. 

A törzstőke-emelésről meghozott döntéshez a tagok háromnegyedének többsége szükséges. 

 

A törzstőke-emelés lehetséges módjai 

 

Új pénzbeli törzsbetét befizetésével 

 

Legegyszerűbb a jegyzett tőkét a tagok pénzbeli hozzájárulásával megemelni.  

Ez csak akkor lehetséges, ha a tagok a társasági szerződésben korábban vállalt befizetéseiket már 

hiánytalanul teljesítették.  

A tőkeemelés teljesíthető tulajdoni hányad arányosan, de lehetőségük van a tagoknak új arányok 

kialakítására, vagy új tag felvételére is, természetesen a törvényi előírások megtartásával (pl. az 

elsőbbségi jog gyakorlása). 

A tőke rendelkezésre bocsátása a társaság pénzforgalmi számlájára történő befizetés helyett a 

társaság házipénztárába történő befizetéssel is teljesíthető azzal, hogy az ügyvezető ennek 

megtörténtéről nyilatkozik és kötelezettséget vállal a társaság számlájára történő befizetésére. 

 

Amennyiben a tagoknak a szükséges pénz nem, vagy csak részben áll a rendelkezésére, a 

befizetés későbbi határidővel is vállalható.  

Amíg a teljes befizetés nem történik meg: 



Dr. Lehotai Róbert ügyvéd 
Iroda: 3200 Gyöngyös, Belváros tér 1. I/4. Telefon és fax: 37/500-520, 37/500-521;  

Mobil: 30/207-1130, e-mail: dr.lehotairobert@t-online.hu 
 

 

Iroda: 3200 Gyöngyös, Belváros tér 1. I/4. Telefon és fax: 37/500/520, 37/500-521;  

Mobil: 30/207-1130, e-mail: dr.lehotairobert@t-online.hu 
 

 

2 

- a társaság nem fizethet osztalékot a tagnak, 

- a tag a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulása összegének erejéig köteles helytállni a 

társaság tartozásaiért. 

 

Apporttal történő törzstőke-emelés  

 

A tőkeemelés nem pénzbeli betét rendelkezésre bocsátásával (apport) is történhet.  

Ez bármilyen a tag tulajdonában álló vagyoni értékű dolog (pl. tárgyi eszköz, gépjármű, ingatlan, 

gép, berendezés) tulajdonjoga, vagy szellemi alkotáshoz fűződő vagy egyéb vagyoni értékű jog(pl. 

bérleti jog) lehet, de vagyoni hozzájárulásként követelés is szolgáltatható. 

A nem pénzbeli hozzájárulás értékének meghatározása könyvvizsgáló vagy más szakértő 

megbízásával is lehetséges, de meghatározhatják azt a tagok is. Ebben az esetben a taggyűlésnek kell 

meghatároznia, hogy milyen szempontok figyelembevételével történt a nem pénzbeli hozzájárulás 

értékelése, ugyanis amennyiben az apport tárgyát tudatosan felülértékelnék, az ebből fakadó károkért 

egyetemleges felelősséggel tartoznak.. 

 

Törzstőkén felüli vagyonból történő törzstőke-emelés 

 

Ha a kft. rendelkezik szabad eredménytartalékkal és/vagy tőketartalékkal, akkor ezen saját tőke 

elemeket a törzstőke-emeléshez felhasználhatja. A tőkeemelés forrása lehet még az adott évi mérleg 

szerinti eredmény. 

A törzstőkén felüli vagyonból történő tőkeemelés esetében a taggyűlés által elfogadott számviteli 

törvény szerinti beszámoló mérlege szükséges, ami hat hónapig használható fel. 

Ebben az esetben a határidő miatt a társaság könyvelőjének a szokásosnál sokkal hamarabb 

kell elkészítenie a 2015. évi mérleget. 

A törzstőkén felüli vagyonból történt törzstőkeemelés a tagok törzsbetéteit a korábbi törzsbetétek 

arányában növeli. 

 

Tagi kölcsönből történő törzstőke-emelés 

 

Nincs annak akadálya, hogy az adott tag az általa a társaságnak nyújtott kölcsönből származó 

követelését a jegyzett tőke megemelése keretében, apportként a társaság részére rendelkezésre 

bocsássa.  

 

A jegyzett tőke-emelés bejegyzését követően a társaságnak az apport miatt önmagával szemben lesz 

követelése. Ezáltal a tagi kölcsön miatt korábban a társaságnak a tulajdonossal szembeni 

kötelezettsége is a társasággal szembeni kötelezettséggé válik. A kötelezettség és a követelés 

összevezetésével a társaságnak a tagi kölcsön miatti kötelezettsége megszűnik. 

 

Amennyiben ez szükséges, lehetőség van a különböző módok vegyes alkalmazására is, azaz a 

társaság tagjai különböző módokon vegyenek részt a tőkeemelésben, de egy tag is választhatja 

például azt, hogy részben pénzbeli törzsbetéttel részben apporttal tejesíti azt. 
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A tőkeemelés során az ügyvédi munkadíjon felül közzétételi költségtérítést és illetéket kell fizetni a 

cégbírósági bejegyzéskor. A tőkeemelésért 40.000 forint illetéket kell fizetni, ehhez járul a 3000 

forintos költségtérítés.  

Amennyiben a társaság kizárólag a Ptk. hatálybalépésével összefüggésben módosítja a létesítő 

okiratát és emeli meg a törzstőkéjét, a változásbejegyzési kérelem benyújtása illeték- és közzétételi 

költségtérítés-mentesen nyújtható be. 

 

Azon cég ellen, amely fenti kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a cégbíróság 

törvényességi felügyeleti eljárást indít. 

A céget, illetve ha megállapítható, hogy a törvényességi felügyeleti eljárásra a vezető 

tisztségviselő adott okot, a vezető tisztségviselőt 100.000 Ft-tól 10 millió Ft-ig terjedő 

pénzbírsággal sújthatja. 

 

Felhívom a szíves figyelmét arra, hogy jelen tájékoztatás kizárólag a kft. cégformában működő 

társaságokra vonatkozik, továbbá a tájékoztatás általános jellegű, nem minősül az Ön cége 

vonatkozásban konkrét jogi tanácsadásnak és nem pótolja a jogi képviselővel történő személyes 

konzultációt. 

 

Javaslom, hogy a jelen tájékoztató ismeretében egyeztessen könyvelőjével az Ön cégének 

legmegfelelőbb tőkeemelési mód kiválasztása érdekében, ami terjedjen ki az esetleges adó- illeték és 

járulékfizetési kötelezettségekre is. 

 

Amennyiben kiválasztotta a tőkeemelés módját és megbízást ad annak elkészítésére, a tájékoztatóban 

foglaltakkal kapcsolatos kérdései megválaszolásában készséggel állok a rendelkezésére. 

 

Gyöngyös, 2015. december 1. napján 
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