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2004. január 1. után 
A korlátolt felelősségű társaságok 
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Törvényi vonatkozások Ptk. 2462 – 2483. par. 
2003. január 17-i 6. sz. tvr., amely a 
társasági jog új rendelkezéseit 
szabályozza (érvényben 2004. 
január 1-től) 

Ptk. 2472-2497. bis par. 

Társasági szerződés formája Szerződés vagy egyoldalú határozat  Szerződés vagy egyoldalú határozat 

Alapítás Az alapító okiratot közokiratba kell 
foglalni  

Az alapító okiratot közokiratba kell 
foglalni  

Az alapító okirat cégbírósági 
bejegyzésének határideje 

20 nap 30 nap 

Minimális törzstőke 10 ezer euró 10 ezer euró 

A cégalapításig befizetendő 
„tized”  

2,5/10 – felváltható biztosítási 
kötvénnyel vagy banki 
kezességvállalással 

3/10 

Elmaradt alapítás esetén a 
befizetett „tizedet” 
visszakapják 

Legalább 90 nap elteltével Legalább 1 év elteltével 

Vagyoni hozzájárulások Pénzbeli vagy nem pénzbeli 
(apport). A hozzájárulás történhet 
biztosítási kötvénnyel vagy banki 
kezességvállalással. 

Pénzbeli vagy nem pénzbeli (apport) 

Hozzájárulások (apport- és 
hitel- hozzájárulások) 
becslése 

Becslési határozat, amelyet 
feltétlenül könyvvizsgálónak vagy 
könyvvizsgáló cégnek kell 
elkészìtenie. 

Becslési határozat (nem feltétlenül 
könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló 
cég részéről), amelyet a bíróság 
elnöke jelöl ki. 

Munka és szolgáltatások 
mint hozzájárulások 

Engedélyezett Nem engedélyezett 

Tulajdonosi hányad Egy euró vagy egy euró 
többszörösének megfelelő 
névértékkel rendelkeznek 

Egy euró vagy egy euró 
többszörösének megfelelő 
névértékkel rendelkeznek 

Működés Taggyűlés; egy- vagy 
többszemélyes igazgató szerv: az 
utóbbi esetben együttesen vagy 
külön is dönthetnek; felügyelő 
bizottság vagy könyvvizsgáló 

Taggyűlés; egy- vagy többszemélyes 
igazgató szerv; felügyelő bizottság 

Felelősségrevonás miatt 
indított eljárás 

Minden tagot megillet A taggyűlést illeti meg 

Hitelpapírok kibocsátása Csupán minősített beruházók 
számára lehet hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírokat 
kibocsátani (Ptk. 2483. par. 1. bek.). 

Nem engedélyezett kötvénypapírok 
kibocsátása. 

Időtartam A Kft. határozatlan időre hozható 
létre 

Szükség van a Kft. időtartamának 
meghatározására 

Megszűnési okok - a határidő lejárta 
- a tevékenység megvalósulása 

vagy a tevékenység nem 
teljesíthetőségének 
bekövetkezte 

- a taggyűlés 
működésképtelensége vagy 
folyamatos tétlensége 

- a törzstőke törvényileg 
meghatározott minimum alá 
süllyedése 

- abban az esetben, ha az egyik 
tag visszalép, a társaságnak 

- a határidő lejárta 
- a tevékenység megvalósulása 

vagy a tevékenység nem 
teljesíthetőségének bekövetkezte 

- a taggyűlés 
működésképtelensége vagy 
folyamatos tétlensége 

- a törzstőke törvényileg 
meghatározott minimum alá 
süllyedése 

- a taggyűlés határozata alapján 
- egyéb okokért, amelyeket az 

alapító okirat tartalmaz  



nincs elég nyeresége vagy 
tartaléka a megmaradt 
tulajdonosi hányadok 
felvásárlására 

- a taggyűlés határozata alapján 
- egyéb okokért, amelyeket az 

alapító okirat tartalmaz  

 
 
 

 


