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Fontos határidő cégeknek, civil szervezeteknek 2016. március 15. 
 

 
 
Tisztelt Partnerünk! 

 
 

 

Hírlevelünk aktuális számában jogi személyiséggel 
rendelkező társaságoknak (Kft., Zrt., Nyrt.) valamint  
alapítványok, egyesületek és más civil szervezetek 
létesítő okiratainak 2016. március 15-ig szükséges 
módosítására szeretnénk felhívni figyelmüket. 
 
 

 
 
 

2014-ben hatályba lépett az új Polgári Törvénykönyv 
(„új Ptk.”). Az egyik lényeges változás, hogy a 
korlátolt felelősségű társaságok minimális jegyzett 
tőkéje 3 millió forintban került meghatározásra. 
 
Azok a kft.-k, amelyek jegyzett tőkéje nem éri el a 3 
millió forintot, kötelesek azt 2016. március 15-ig 
legalább 3 millió forintos törvényi minimumra 
megemelni.  
 
A tőkeemelésre sor kerülhet új pénzbeli vagy nem 
pénzbeli hozzájárulás (apport) szolgáltatásával 
valamely tag(ok) vagy a tagok összessége által, ez 
történhet a törzstőkén felüli vagyonból, de akár új 
tag belépése során teljesített vagyoni hozzájárulás 
is biztosíthatja, hogy a társaság jegyzett tőkéje 
legalább 3 millió forintnak megfelelő összegű 
legyen. 

 
A 2016. március 15-i határidő fontos lehet azon kft.-
k számára is, akiknek jegyzett tőkéje eléri vagy 
meghaladja a 3 millió forintot. A jogszabály ugyanis 
azt is előírja, hogy eddig a határidőig minden kft.-
nek összhangba kell hoznia a létesítő okiratát az új 
Ptk.-val. 
 
 
 

A civil szervezeteknek is teljes körűen meg kell 
feleltetniük létesítő okiratukat az új előírásoknak. 
Közülük azoknak a civil szervezeteknek, akik még a 
2012. január óta hatályos rendelkezéseket sem 
vezették át, most szinte teljes körűen újra kell 
alkotniuk létesítő okirataikat. 
 
Amennyiben a létesítő okirat változtatására 
kizárólag az új Ptk. rendelkezéseinek való 
megfelelés miatt van szükség, a változásbejegyzési 
kérelem (a létesítő okirat módosításának 
elhatározásától számított 30 napon belül, jogi 
képviselő közreműködésével) illeték és közzétételi 
költségtérítés megfizetése nélkül nyújtható be a 
cégbírósághoz. 
 
Érdemes tehát megvizsgáltatni jogásszal a jelenlegi 
létesítő okiratot, és ha szükséges az új Ptk.-nak 
megfelelő módosítás, akkor 2016. március 15-ig be 
kell nyújtani a változásbejegyzési kérelmet. 
 
A kötelező módosítás elmulasztása ugyanis azt 
jelenti, hogy a cég, a szervezet 2016.03.15. napjától 
jogszerűtlenül fog működni. A jogszerűtlen 
működés miatt nemcsak a cégbíróság, hanem 
áttételesen a NAV is alkalmazhat szankciókat. 

 
*** 

 
Reméljük, hogy tájékoztatónkat hasznosnak találták. 
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdésük 
merülne fel, készséggel ajánljuk együttműködő jogi 
partnerünket. 
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