TÁJÉKOZTATÁS
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGOK, RÉSZVÉNYTÁRSASÁGOK ÉS
CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE
Az Országgyűlés 2016. március hó 1. napján fogadta el azt a törvénymódosítást, amely az új Ptk.
hatálybalépésekor már bejegyzett egyesületek és alapítványok, valamint a három millió forintnál
alacsonyabb jegyzett tőkével rendelkező korlátolt felelősségű társaságok részére 2017. március
hó 15. napjáig – további egy év – haladékot biztosít az új Ptk. szabályainak való megfeleltetésre.
A törvény 2016. március hó 11. napján lépett hatályba és az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő
átmeneti rendelkezésekről szóló törvényt (2013. évi CLXXVII. törvény – Ptké.) módosította.
A törvénymódosítást az indokolta, hogy országos szinten kiemelkedően magas azon civil szervezetek
száma, amelyek még nem feleltették meg létesítő okiratukat az új Ptk. rendelkezéseinek, illetve
számos jelzés érkezett arról is, hogy a korlátolt felelősségű társaságok a jogszabály által előírt
határidőben – 2016. március hó 15. napjáig – nem tudnak eleget tenni tőkeemelési
kötelezettségüknek.
A törvény az illeték és a közzétételi költségtérítés megfizetésének szabályait is módosítja, ennek
lényege, hogy ha a cég a tőkeemeléssel együtt egyéb változást is bejelent, abban az esetben is csak
olyan összegű illetéket kell fizetnie, amelyet egyébként – az egyéb adatváltozás miatt – fizetne, az
eddig alkalmazott 40.000.- forintos illeték helyett. Továbbra is változatlan az a szabály, hogy az eljárás
illeték- és költségmentes, ha a változásbejegyzési kérelmet az új Ptk.-hoz igazítás vagy a Ptk. eltérést
engedő szabályainak alkalmazása miatti módosítások érdekében nyújtják be.
A fentieknek megfelelően tehát 2017. március hó 15. napjáig
•

a civil szervezetek kötelesek létesítő okiratuk valamennyi rendelkezését felülvizsgálni, azokat
az új Ptk. szabályainak megfelelően szükség szerint módosítani és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt, új keltezéssel ellátott létesítő okiratot a változásbejegyzési kérelemmel
együtt a törvényszéken benyújtani;

•

azok a korlátolt felelősségű társaságok pedig, amelyeknek jegyzett tőkéje nem éri el a
három millió forintot, kötelesek a társaság törzstőkéjét az új Ptk.-ban előírt minimális három
millió forintra felemelni, vagy ha erre nem képesek, átalakulni vagy más jogi személlyel
egyesülni. A társaság a tőkeemelésig a Gt. rendelkezései szerint működik, ha azonban
tőkeemelésről dönt, a létesítő okiratát is módosítania kell az új Ptk.-nak megfelelően.

A törvénymódosítás nem érinti:
•

a nyilvánosan működő részvénytársaságokat – ezen társaságok ugyanis 2016. március
15. napjáig kötelesek voltak részvényeiket a tőzsdére bevezetni vagy működési formájuk
zártkörűvé változtatásáról, átalakulásról, egyesülésről dönteni;

•

azokat a korlátolt felelősségű társaságokat, amelyek törzstőkéje a három millió forintot
eléri (ezek esetében a létesítő okirat megfeleltetésére 2016. március 15-ig volt lehetőség).

