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Melyek a Kft-re vonatkozó speciális szabályok? 

 

Ha a törzstőkéhez kapcsolódó, a Rendeletben előírt korlátozás miatt nem lehetne meghozni az 

alábbi három esetben a szükséges döntéseket, akkor a társaság a szükséges intézkedésekről a 

veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napra összehívandó rendkívüli taggyűlésen 

köteles dönteni. 

• Ptk. 3:189. §: A taggyűlés kötelező összehívása bizonyos esetekben, így pl. 

társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent vagy törvényben 

meghatározott minimális összege alá csökkent stb., – ezen esetekben a tagoknak a 

törvényben előírt határozatokat kell meghozniuk. 

• Ptk. 3:202. § (1): „A társaság tőkekivonás, veszteségrendezés vagy a saját tőke 

más elemeinek növelése céljából, a tagok legalább háromnegyedes többséggel 

meghozott határozatával elhatározhatja a törzstőke leszállítását. A törzstőke kötelező 

leszállítása esetén a határozatot a társaság taggyűlése az e törvényben meghatározott ok 

bekövetkeztéről való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül köteles 

meghozni.” 

• Ptk. 3:205. § (2): „Ha a törzstőke kötelező leszállítását nem lehet végrehajtani, 

és a meghiúsulástól számított harminc napon belül a társaság a kötelező tőkeleszállítás 

okát nem szünteti meg, a társaság köteles határozni az átalakulásról, egyesülésről, 

szétválásról vagy jogutód nélküli megszűnésről.” 

 

Ha a Rendeletben előírt korlátozás miatt nem lehetne meghozni az alábbi három esetben a 

szükséges döntéseket, akkor a társaság a szükséges intézkedésekről a veszélyhelyzet 

megszűnését követő legfeljebb 90. napra összehívandó rendkívüli közgyűlésen köteles dönteni. 

• Ptk. 3:270. §: A közgyűlés kötelező összehívása bizonyos esetekben, így pl. a 

részvénytársaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára 

csökkent vagy az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent 

stb., – a részvényesek kötelesek a törvényben előírt határozatokat meghozni. 

• Ptk. 3:311. §: A kötelező alaptőke leszállításának szabályait tartalmazza – a 

részvénytársaság közgyűlésének döntéshozatali kötelezettségei vannak. 

• Ptk. 3:314. § (2): „Ha az alaptőke kötelező leszállítása meghiúsult és a 

meghiúsulástól számított kilencven napon belül a részvénytársaság a kötelező 

tőkeleszállítás okait nem szünteti meg, a részvénytársaság köteles az átalakulásról, 

egyesülésről, szétválásról vagy jogutód nélküli megszűnéséről határozni.” 

 


