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2016. évi . . .. törvény
a Polgári Törvénykönyvr ől szóló 2013 . évi V. törvény hatálybalépésével összefügg ő
átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekr ől szóló 2013. évi CLXXVII . törvény
módosításáról

1. §
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 . évi V. törvény hatálybalépésével összefügg ő átmeneti
és felhatalmazó rendelkezésekr ől szóló 2013 . évi CLXXVII. törvény (a továbbiakban : Ptké.)
12 § (2) bekezdésében az „ezt követően létesítő okirata nem tartalmazhat a Ptk .
rendelkezéseivel összhangban nem álló rendelkezést” szövegrész helyébe az „ezt követ ően
létesítő okiratának a Ptk . rendelkezéseivel ellentétes rendelkezései nem alkalmazhatóak ”
szöveg lép.

2. §
A Ptké. 13 . § (2)-(3) bekezdései helyébe a következ ő rendelkezések lépnek :

„(2) Ha az (1) bekezdés szerinti korlátolt felel ősségű társaság 2016 . március 15-éig a
törzstőkéjét nem emeli meg, nem határoz véglegesen az átalakulásáról vagy az egyesülésr ől,
illetve nem határozza el a végelszámolását, a törzst őkéje a törvény erejénél fogva hárommillió
forintra emelkedik, azzal, hogy a hárommillió forint és a korábbi törzst ő ke közötti különbözetet
a tagoknak a vagyoni hozzájárulásuk arányában pénzbeli hozzájárulásként legkésőbb 2018.
augusztus 31-ig kell szolgáltatnia . A törzstő ke jelen bekezdés szerinti változását a cégbírósá g
hivatalból eljárva jegyzi be a cégjegyzékbe .
(3) Az (1) bekezdés szerinti korlátolt felel ősségű társaság a (2) bekezdésben meghatározott
tőkeemelésről a Ptk. rendelkezéseinek alkalmazásával határozhat .”

3. §
Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

INDOKOLÁS
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
A betéti társaságok és a korlátolt felel ősségű társaságok számára vészesen közeleg az új Ptk .
elfogadásával összefüggésben átmeneti rendelkezésként meghatározott 2016 . március 15- i
határidő, amíg létesítő okiratukat az új Ptk .-hoz kell igazítani, illetve a hárommillió forintná l
kisebb törzstőkével rendelkező kft-knek a törzstőkéjüket legalább hárommillió forintra kel l
emelni.
Ez a kötelezettség számos kis- és középvállalkozást érint, akik számára mindez érdem i
adminisztrációs és (legalább az ügyvédi költségeken keresztül) érzékelhet ő anyagi terhet jelent ,
ugyanakkor a cégbíróságok számára is jelent ős leterheltséget fog okozni, amely az érdem i
cégbírósági tevékenységtő l például a törvényességi felügyeleti eljárásoktól vonja el az id őt. A
törvényjavaslat arra irányul, hogy a létesít ő okiratok Ptk .-val ellentétes rendelkezéseit csak az
egyébként is sorra kerülő, következ ő létesítőokirat-módosításkor kelljen átvezetni, addig a
törvény maga mondja ki, hogy a Ptk .-val ellentétes rendelkezések nem alkalmazhatóak . Ehhez
hasonlóan a törvényjavaslat azt is rögzíti, hogy a hárommillió forintnál alacsonyabb törzst őkéjű
kft-k tőkeemelésére a törvény erejénél fogva kerül sor, azt külön nem kell a cégbíróságo n
bejelenteni .
RÉSZLETES INDOKOLÁS
az I. §-hoz
A törvényjavaslat a jelenleg hatályos szabályozási logikát megfordítva nem azt javasolj a
rögzíteni, hogy a bt-k és a kft-k esetében 2016 . március 15 . után nem tartalmazhat a létesítő
okirat a Ptk.-val ellentétes rendelkezést, ehelyett azt mondja ki, hogy az ilyen rendelkezések a
létesítő okirat következő módosításáig sem alkalmazhatóak. Az alkalmazhatóság kizárásábó l
következően az ilyen rendelkezések helyett – a polgári jog általános szabályaival összhangba n
– a Ptk. szabályait kell alkalmazni .
A 2.

§-hoz

A törvényjavaslat rögzíti, hogy a hárommillió forintnál kisebb törzst őkével rendelkező kft-k
esetében a tagok 2016 . március 15-ig szabadon határozzák meg a hárommillió s
tőkekövetelménynek való megfelelés módját, ezt követően azonban a törzstőke megemelése a
törvény erejénél fogva bekövetkezik, megfelelő, a Ptk. szabályaival egyébként összhangba n
álló időt hagyva a megemelt törzstőke teljesítésére . A teljesítés megtörténtéig a Ptk . szabályai
szerint a tagok felelőssége kiterjed a még nem teljesített t őkeemelés szerinti összegre is .
A 3.

Hatályba léptető rendelkezés.

§-hoz
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Tisztelt Elnök Úr !
Az Alaptörvény 6 . cikk (1) bekezdése alapján, figyelemmel az egyes házszabály i
rendelkezésekr ől szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 27 . § (1) bekezdés a) pontjára és 31 .
§ (1) bekezdésére mellékelten benyújtom a Polgári Törvénykönyvr ől szóló 2013 . évi V.
törvény hatálybalépésével összefügg ő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekr ől szóló
2013. évi CLXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot .
Budapest, 2016 . február 25.
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