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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2006. évi I.
tör vény

a Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság
között, a szociális biztonságról  szóló, Szófiában,

2005. november 30-án aláírt Egyezmény
kihirdetésérõl*

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad
a Ma gyar Köz tár sa ság és a Bol gár Köz tár sa ság kö zött, a
szo ci á lis biz ton ság ról  szóló, Szó fi á ban, 2005. no vem ber
30-án alá írt Egyez mény kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2.  § Az Or szág gyû lés az Egyez ményt e tör vénnyel ki -
hir de ti.

3.  § Az Egyez mény hi te les ma gyar nyel vû szö ve ge a kö -
vet ke zõ:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között 

a szociális biztonságról

A Ma gyar Köz tár sa ság és a Bol gár Köz tár sa ság a továb -
biak ban, mint Szer zõ dõ Fe lek,

azon szán dék tól ve zé rel ve, hogy a szo ci á lis biz ton ság
te rü le tén sza bá lyoz zák köl csö nös vi szo nya i kat,
az aláb bi ak ban ál la pod tak meg:

I. Rész

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Fogalommeghatározások

(1) A je len Egyez mény cél ja i ra hasz nált fo gal mak a kö -
vet ke zõ ket je len tik:

1. ,,te rü let”
a Ma gyar Köz tár sa ság vo nat ko zá sá ban a Ma gyar Köz -

tár sa ság te rü le te;
a Bol gár Köz tár sa ság vo nat ko zá sá ban a Bol gár Köz tár -

sa ság te rü le te;

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2005. de cem ber 19-i ülés nap ján fo gad ta el.

2. ,,ál lam pol gár”

a Ma gyar Köz tár sa ság vo nat ko zá sá ban az ál lam pol gár -
ság ról  szóló jog sza bá lyok ér tel mé ben ma gyar ál lam pol -
gár nak te kin ten dõ ter mé sze tes sze mé lyek;

a Bol gár Köz tár sa ság vo nat ko zá sá ban a Bol gár Köz tár -
sa ság Al kot má nya ér tel mé ben a Bol gár Köz tár sa ság
 állampolgára;

3. ,,jog sza bá lyok”

azon tör vények és más jogi ren del ke zé sek, me lyek a
 jelen egyez mény 2. cik ké ben fog lalt szo ci á lis biz ton ság
 területét érin tik;

4. ,,ille té kes ha tó ság”

azon mi nisz te rek, mi nisz té ri u mok vagy más ha tó sá gok,
ame lyek ille té kessége a je len egyez mény 2. cik ké ben em -
lí tett szo ci á lis biz ton ság ra vo nat ko zik;

5. ,,te her vi se lõ”

azon in téz mény vagy ha tó ság, amely nek a je len egyez -
mény 2. cik ké ben fog lalt jog sza bá lyok vég re haj tá sa a fel -
ada ta;

6. ,,ille té kes te her vi se lõ”

az a te her vi se lõ, amely nél az il le tõ sze mély az el lá tá si
ké re lem be nyúj tá sa kor el lá tás szem pont já ból biz to sít va
van, vagy amellyel szem ben el lá tá si igény jo go sult ság gal
ren del ke zik, vagy ren del kez ne;

7. ,,biz to sí tá si idõ”

a já ru lék fi ze té si és ez zel azo nos meg íté lés alá esõ olyan
idõ szak, amely a Szer zõ dõ Fe lek jog sza bá lyai ér tel mé ben
an nak mi nõ sül;

8. ,,pénz be li el lá tás”

a Szer zõ dõ Fe lek jog sza bá lyai ér tel mé ben tör té nõ nyug -
díj és más pénz be li ki fi ze tés, to váb bá ezek pót lé ka, ki egé -
szí té se és eme lé se;

9. ,,ter mé szet be ni el lá tás”

az az egész ség ügyi szol gál ta tás, ame lyet a Szer zõ dõ
 Felek a je len Egyez mény 2. cik ké ben meg ha tá ro zott ha tá -
lyos jog sza bá lyok sze rint nyúj ta nak;

10. ,,la kó hely”

az egyik Szer zõ dõ Fél te rü le tén ta lál ha tó azon hely, ahol 
a sze mély ál lan dó ott la ká si szán dék kal tar tóz ko dik és
ugyan ezen Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rint be van oda
je lent ve;

11. ,,tar tóz ko dá si hely”

az a hely, ahol a sze mély a la kó he lye vég le ges el ha gyá -
sá nak szán dé ka nél kül a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén tar -
tóz ko dik e Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rint;

12. ,,biz to sí tott”

az a sze mély, aki a Szer zõ dõ Fe lek jog sza bá lya i nak ér -
tel mé ben a je len Egyez mény 2. cik ké ben meg ha tá ro zott
jog sza bá lyok sze rint biz to sít va van, il let ve volt;

13. ,,csa lád tag”

az a sze mély, aki an nak a Szer zõ dõ Fél nek a jog sza bá -
lyai sze rint mi nõ sül csa lád tag nak, amely nek a te rü le tén az
ille té kes te her vi se lõ szék he lye van;
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14. ,,össze kö tõ szer vek”
azok az in téz mé nyek, ame lye ket az ille té kes ha tó sá gok

bíz nak meg a köl csö nös kap cso la tok fenn tar tá sá ra az
Egyez mény vég re haj tá sa ér de ké ben.

(2) A je len Egyez mény ben hasz nált egyéb fo gal mak és
ki fe je zé sek je len té se meg egye zik az zal, amit a Szer zõ dõ
Fe lek jog sza bá lyai an nak tu laj do ní ta nak.

2. cikk

Tárgyi hatály

(1) A je len Egyez mény:
a Ma gyar Köz tár sa ság jog sza bá lyai te kin te té ben
– a tár sa da lom biz to sí tás ál tal ter mé szet ben és pénz ben

nyúj tan dó el lá tá sok ról, il let ve a biz to sí tot tak tár sa da lom -
biz to sí tás hoz kap cso ló dó kö te le zett sé ge i rõl, ezen be lül:

= az egész ség ügyi szol gál ta tá sok ról,
= az egész ség biz to sí tá si pénz be li el lá tá sok ról,
= az öreg sé gi, rok kant sá gi, hoz zá tar to zói nyug el lá -

tá sok ról,
= a bal ese ti ter mé szet be ni és pénz be li el lá tá sok ról,

– a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás sal azo nos el bí rá -
lás alá esõ egyéb nyug dí jak ról,

– a mun ka nél kü li já ra dék ról
szó ló jog sza bá lyok ra,

a Bol gár Köz tár sa ság jog sza bá lyai te kin te té ben pe dig
– az ál la mi tár sa da lom biz to sí tás ke re tén be lül a kö vet -

ke zõ pénz be li ki fi ze té sek re:
= az idõ le ges mun ka kép te len sé gi és anya sá gi el lá -

tás ra,
= a mun ká ban el töl tött biz to sí tá si idõ és kor, va la -

mint ál ta lá nos meg be te ge dés  miatti rok kant ság
után járó nyug el lá tás ra,

= a mun ka he lyi bal eset vagy fog lal ko zá si meg be te -
ge dés  miatti nyug el lá tás ra,

= a fen ti ek sze rint örö költ nyug díj el lá tá sok ra,
= a mun ka nél kü li ség  miatti pénz be li el lá tás ra,

– a kö te le zõ egész ség biz to sí tás ke re té ben járó egész -
ség ügyi el lá tás ra,

– sür gõs sé gi el lá tás ra
vo nat ko zik.

(2) Az Egyez mény még mind azok ra a jog sza bá lyok ra is
vo nat ko zik, ame lyek mó do sít ják vagy ki egé szí tik az
(1) be kez dés ben fel so rolt jog sza bá lyo kat.

(3) Az Egyez mény ha tá lya ki ter jed az egyik Szer zõ dõ
Fél azon jog sza bá lya i ra is, ame lyek a szo ci á lis biz ton ság
új rend sze re it vagy ága it ha tá roz zák meg, fel té ve, hogy
ezek rõl a Szer zõ dõ Fél ille té kes ha tó sá ga tá jé koz tat ja a
má sik Szer zõ dõ Fél ille té kes ha tó sá gát. A má sik Szer zõ dõ
Fél ille té kes ha tó sá ga az ér te sí tés kéz hez vé te lé tõl szá mí -
tott hat hó na pon be lül egyet ér té sé rõl, il let ve egyet nem ér -
té sé rõl az elsõ Szer zõ dõ Fél ille té kes ha tó sá gát írás ban
 tájékoztatja.

(4) A je len Egyez mény ren del ke zé sei nem érin tik a har -
ma dik or szá gok kal kö tött szo ci á lis biz ton ság ra vo nat ko zó
nem zet kö zi egyez mé nyek bõl ere dõ kö te le zett sé ge ket.
Ez nem ér vé nyes ak kor, ha olyan egyez mény ren del ke zik a 
biz to sí tá si ter hek rõl, amely sze rint a biz to sí tá si idõ sza kok
utá ni ter hek vég leg az egyik Szer zõ dõ Fél re há rul nak,
vagy az at tól vég leg men te sül.

3. cikk

Személyi hatály

(1) Az Egyez mény ha tá lya ki ter jed mind azok ra a sze -
mé lyek re, akik az egyik vagy mind két Szer zõ dõ Fél
2. cikk ben meg ha tá ro zott jog sza bá lya i nak ha tá lya alá tar -
toz nak, vagy ha tá lya alá tar toz tak.

(2) Az Egyez mény ha tá lya ki ter jed azon sze mé lyek re is, 
akik jo ga i kat az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mély -
tõl szár maz tat ják.

4. cikk

Az egyenlõ bánásmód

(1) Amennyi ben a je len Egyez mény nem ren del ke zik
más ként, az egyik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lya i nak al kal ma -
zá sa so rán a má sik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lya i nak ha tá lya
alá tar to zó sze mé lyek, akik re a je len Egyez mény vo nat ko -
zik, ugyan olyan el bí rá lás alá es nek, mint az elsõ Szer zõ dõ
Fél jog sza bá lya i nak ha tá lya alá tar to zó 3. cikk sze rin ti sze -
mé lyek.

(2) Az (1) be kez dés nem érin ti
1. a Szer zõ dõ Fe lek nek a szo ci á lis biz ton ság te rü le -

tén har ma dik or szá gok kal kö tött szer zõ dé sek ben
vál lalt kö te le zett sé ge it,

2. a két Szer zõ dõ Fél azon ál lam pol gá ra i ra vo nat ko -
zó jog sza bá lyo kat, akik a har ma dik or szág ban hi -
va ta los szer ve ze tek kép vi se le té nél – ki vé ve a dip -
lo má ci ai és kon zu li kép vi se le te ken, – vagy ezen
szer vek tag ja i nál ke rül nek fog lal koz ta tás ra.

(3) Az eu ró pai uni ós tag sá gá ból fa ka dó kö te le zett sé gé -
nek ele get téve Ma gyar or szág a je len Egyez mény al kal ma -
zá sa so rán, az Eu ró pai Unió azon ál lam pol gá ra it, akik
 valamilyen gaz da sá gi te vé keny ség foly ta tá sa cél já ból gya -
ko rol ják a sza bad moz gás hoz való jo gu kat, a ma gyar
 állampolgárokkal egyen lõ el bá nás ban ré sze sí ti. A Szer -
zõdõ Fe lek e cél ból együtt mû köd nek.

5. cikk

A felségterületek azonos elbírálása

(1) Ha a je len Egyez mény más ként nem ren del ke zik, a
2. cikk sze rin ti pénz be li el lá tá sok – ide nem ért ve a mun ka -
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nél kü li el lá tá so kat – ame lyek te kin te té ben va la mely Szer -
zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rint igény jo go sult ság áll fenn,
nem csök kent he tõk, nem mó do sít ha tók, nem függeszt -
hetõk fel, nem von ha tók meg azért, mert a jo go sult a má sik 
Szer zõ dõ Fél te rü le tén ren del ke zik la kó hellyel vagy tar -
tóz ko dá si hellyel.

(2) A má sik Szer zõ dõ Fél har ma dik or szág ban tar tóz ko -
dó ál lam pol gá ra i nak a je len Egyez mény 2. cik ké ben meg -
ha tá ro zott pénz be li el lá tá so kat az elsõ Szer zõ dõ Fél azo -
nos fel té te lek sze rint fi ze ti ki, mint a har ma dik or szág ban
tar tóz ko dó sa ját ál lam pol gá ra i nak.

(3) Az (1) be kez dés nem vo nat ko zik azok ra az el lá tá -
sok ra, ame lyek a jo go sult sze mé lyek jö ve del mi hely ze té -
tõl füg ge nek.

II. Rész

AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOKRA
VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

6. cikk

Általános rendelkezés

Az a sze mély, aki biz to sí tá si kö te le zett ség gel járó te vé -
keny sé get vé gez, azon Szer zõ dõ Fél jog sza bá lya i nak ha tá -
lya alá tar to zik, amely nek te rü le tén ezt a te vé keny sé get
foly tat ja, ha a je len Egyez mény 7–11. cik ke sze rin ti elõ -
írások más ként nem ren del kez nek. Ez ak kor is ér vé nyes,
ha a mun ka vál la ló la kó he lye vagy a mun kál ta tó szék he lye
a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén ta lál ha tó.

7. cikk

Biztosítási kötelezettség rendelkezései

(1) Amennyi ben az egyik Szer zõ dõ Fél te rü le tén szék -
hellyel ren del ke zõ mun kál ta tó mun ka vál la ló ját a má sik
Szer zõ dõ Fél te rü le té re kül di, úgy a ki kül de tés idõ tar ta má -
ra, de leg fel jebb a 24. nap tá ri hó nap vé gé ig to vább ra is az
elsõ Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai al kal ma zan dók, mint ha
az il le tõ sze mélyt még en nek a te rü le tén fog lal koz tat nák.
Ez a sza bály meg fele lõen al kal ma zan dó az ön ál ló vál lal -
ko zók ra is.

(2) A légi, a köz úti és a vas úti köz le ke dés te rü le tén dol -
go zó uta zó sze mély zet re ki zá ró lag an nak a Szer zõ dõ Fél -
nek a jog sza bá lyai al kal ma zan dók, amely nek fel ség te rü le -
tén a mun kál ta tó szék he lye van.

(3) Azok a köz szol gá la ti jog vi szony ban álló, és más ve -
lük azo nos el bí rá lás alá tar to zó sze mé lyek, aki ket te vé -
keny sé gük vég zé se ér de ké ben az egyik Szer zõ dõ Fél ha tó -
sá gai vagy in téz mé nyei a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le té re
kül de nek – ide ért ve a ve lük együtt uta zó csa lád tag ja i kat

is – to vább ra is a kül dõ Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rint
van nak biz to sít va.

8. cikk

A vízi jármûveken foglalkoztatott személyek
biztosítása

(1) Az egyik Szer zõ dõ Fél lo bo gó ja alatt köz le ke dõ vízi
jár mû sze mély ze té re azon Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai al -
kal ma zan dók, amely nek lo bo gó ja alatt a vízi jár mû köz le -
ke dik.

(2) Az egyik Szer zõ dõ Fél lo bo gó ja alatt köz le ke dõ vízi
jár mû áru ra ko dá sá val vagy ja ví tá sá val meg bí zott – az
(1) be kez dés ben nem em lí tett – sze mé lyek re ab ban az idõ -
ben, amíg a vízi jár mû a má sik Szer zõ dõ Fél ki kö tõ jé ben
tar tóz ko dik, azon Szer zõ dõ Fél jog sza bá lya it kell al kal -
maz ni, amely Szer zõ dõ Fél te rü le té hez a ki kö tõ tar to zik.

9. cikk

Kivételek

A Szer zõ dõ Fe lek ille té kes ha tó sá gai vagy az ál ta luk
meg ne ve zett szer vek a mun ka adók és a mun ka vál la lók kö -
zös ké rel mé re a je len Egyez mény ben nem sza bá lyo zott
 további ki vé te le ket ál la pít hat nak meg a 6., 7. és 8. cik kek -
ben meg ha tá ro zott ren del ke zé sek alól. Az el té rés sel kap -
cso la to san figye lembe kell ven ni a fog lal koz ta tás jel le gét
és kö rül mé nye it.

10. cikk

A diplomáciai és a konzuli képviseletek tagjaira
vonatkozó szabályok

A dip lo má ci ai és a kon zu li kép vi se le tek tag ja i ra, va la -
mint csa lád tag ja i ra, to váb bá ma gán al kal ma zot ta i ra, a dip -
lo má ci ai kap cso la tok ról  szóló 1961. áp ri lis 18-án Bécs ben 
alá írt, és a kon zu li kap cso la tok ról  szóló 1963. áp ri lis 24-én 
Bécs ben alá írt egyez mé nyek vo nat koz nak.

11. cikk

Jogosultságok egybeesése

(1) Az egyik Szer zõ dõ Fél azon jog sza bá lyai, ame lyek
más igény jo go sult sá gok, el lá tá sok vagy jö ve del mek egy -
ide jû fenn ál lá sa ese té re ki zár ják vagy kor lá toz zák az
igény jo go sult sá got vagy az el lá tást, a má sik Szer zõ dõ Fél
jog sza bá lya i nak al kal ma zá sá ból adó dó ese tek re is meg -
fele lõen al kal ma zan dók.
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(2) Ugyan azon jel le gû, ugyan azon kö te le zõ biz to sí tá si
idõ bõl szár ma zó több el lá tás ra való jo go sult sá got a je len
Egyez mény alap ján sem meg sze rez ni sem meg tar ta ni
nem le het. Ez azon ban nem vo nat ko zik a rok kant ság, az
öreg ség vagy a ha lál ese tén járó el lá tá sok ra vagy jö ve del -
mek re.

III. Rész

KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK

1. Fejezet

BETEGSÉGI ÉS ANYASÁGI TERMÉSZETBENI
 ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSOK

12. cikk

Biztosítási idõk egybeszámítása

A ter mé szet be ni, il let ve a pénz be li el lá tá sok ra vo nat ko -
zó jo go sult sá gok meg szer zé sé hez, fenn tar tá sá hoz és
vissza ál lí tá sá hoz a mind két Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai
sze rint szer zett biz to sí tá si idõ ket egy be kell szá mí ta ni,
 kivéve, ha ezek ugyan azon idõ re es nek.

13. cikk

Természetbeni ellátások

(1) Az a sze mély, aki az egyik Szer zõ dõ Fél te her vi se lõ -
jé nél ter mé szet be ni el lá tás ra jo go sult és

1. a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén la kik, vagy
2. aki a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén való tar tóz ko dá sa

so rán sür gõs sé gi el lá tás ra szo rul, és az il le tõ nem or vo si
ke ze lés igény be vé te le cél já ból uta zott be a má sik Szer zõ -
dõ Fél te rü le té re, vagy

3. meg sze rez te, vagy meg szer zi az ille té kes te her vi se lõ 
hoz zá já ru lá sát ah hoz, hogy az ál la po tá nak meg fe le lõ
 kezelés cél já ból utaz zon be a má sik Szer zõ dõ Fél terüle -
tére,
az ille té kes te her vi se lõ ter hé re jo go sult a la kó- vagy tar -
tóz ko dá si he lye sze rint ille té kes te her vi se lõ tõl ter mé szet -
be ni el lá tá sok ra az erre a te her vi se lõ re ér vé nyes jog sza bá -
lyok sze rint, úgy mint ha en nél vol na biz to sí tott.

(2) Sür gõs sé gi el lá tás nak mi nõ sül az az el lá tás, amely
nem ha laszt ha tó a la kó hely re való vissza té rés idõ pont já ig.

(3) Az (1) be kez dés ese té ben mû vég ta gok, na gyobb ér -
té kû se géd esz kö zök és más je len tõs ér té kû ter mé szet be ni
el lá tá sok nyúj tá sa az ille té kes te her vi se lõ hoz zá já ru lá sá tól
függ. Erre a hoz zá já ru lás ra nincs szük ség, ha a ter mé szet -
be ni el lá tás nyúj tá sa nem ha laszt ha tó az il le tõ sze mély éle -
té nek, vagy egész sé gé nek ko moly ve szé lyez te té se nél kül,

vagy ha a 18. cikk (2) be kez dé se ér tel mé ben a költ sé ge ket
áta lány ban való fi ze tés út ján meg té rí tik.

14. cikk

Pénzbeli ellátások

Be teg ség és anya ság ese tén a pénz be li el lá tá sok az ille -
té kes te her vi se lõ ál tal a rá néz ve ha tá lyos jog sza bá lyok
sze rint ke rül nek meg ál la pí tás ra.

15. cikk

A nyugdíjasoknak járó természetbeni ellátások

(1) Az a sze mély, aki mind két Szer zõ dõ Fél nyugdíj -
biztosítójától nyug dí jat kap, a ter mé szet be ni el lá tá sok ra a
la kó he lyén jo go sult a la kó he lye sze rin ti ille té kes teher -
viselõ ter hé re.

(2) Azon sze mély szá má ra, aki csak az egyik Szer zõ dõ
Fél nyug díj biz to sí tó já tól kap nyug dí jat és la kó he lye a má -
sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén van, a ter mé szet be ni el lá tá so kat
a la kó he lye sze rin ti te her vi se lõ nyújt ja a rá vo nat ko zó sza -
bá lyok sze rint, de az ille té kes te her vi se lõ ter hé re, fel té ve,
hogy eh hez az ille té kes te her vi se lõ elõ ze tesen hoz zá já rult.

(3) Az (1) és (2) be kez dés elõ írásai mind ad dig nem al -
kal maz ha tók, amíg az érin tett sze mély fog lal koz ta tá sa kö -
vet kez té ben az egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ra a fog lal koz -
ta tá sá nak he lyén, a fog lal koz ta tás he lye sze rin ti Szer zõ dõ
Fél jog sza bá lyai sze rint jo go sult.

2. Fejezet

BALESETBIZTOSÍTÁS

16. cikk

Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedés

(1) Az a biz to sí tott, aki mun ka he lyi bal ese tet szen ve dett 
vagy fog lal ko zá si meg be te ge dés ben szen ved, an nak a
Szer zõ dõ Fél nek a jog sza bá lyai sze rint ér vé nye sít he ti
igény jo go sult sá gát ter mé szet be ni el lá tás ra, amely nek a
 területén biz to sít va van.

(2) Mun ka he lyi bal eset vagy fog lal ko zá si meg be te ge -
dés ese tén a pénz be li el lá tás arra a Szer zõ dõ Fél re há rul,
amely nek a jog sza bá lyai sze rint a bal eset alatt az il le tõ sze -
mély biz to sít va volt, il let ve, amely nek jog sza bá lyai sze rint 
azt a te vé keny sé gét foly tat ta, amely  miatt a mun ka he lyi
bal eset vagy a fog lal ko zá si meg be te ge dés be kö vet ke zett.

(3) Ha az egyik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai elõ ír ják,
hogy a mun ka he lyi bal eset vagy fog lal ko zá si meg be te ge -
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dés kö vet kez té ben be állt ke re sõ ké pes ség-csök ke nés fo ká -
nak vagy a pénz be li el lá tás ra való igény jo go sult ság nak a
meg ál la pí tá sá nál ezen jog sza bá lyok ér tel mé ben a meg elõ -
zõ mun ka he lyi bal ese tet vagy fog lal ko zá si meg be te ge dést
is figye lembe kell ven ni, ak kor ez vo nat ko zik azok ra a
mun ka he lyi bal ese tek re vagy fog lal ko zá si meg be te ge dé -
sek re is, ame lye ket az adott sze mély ak kor szen ve dett el,
ami kor a má sik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rint volt biz -
to sít va.

(4) A mun ka he lyi bal eset vagy fog lal ko zá si meg be te ge -
dés be kö vet ke zé sé nek idõ pont já ban ille té kes te her vi se lõ a 
rá vo nat ko zó sza bá lyok sze rint nyújt ja a biz to sí tá si ese -
ménnyel össze füg gés ben a pénz be li el lá tást, ki zá ró lag a
biz to sí tá si jog vi szony alatt be kö vet ke zett mun ka he lyi bal -
eset vagy fog lal ko zá si meg be te ge dés kö vet kez té ben be állt 
ke re sõ ké pes ség-csök ke nés mér té ke sze rint.

(5) Ha egy sze mély a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén vál -
lal mun kát, a mun ka szer zõ dés sze rin ti elsõ mun ka na pot
meg elõ zõ és a mun ka szer zõ dés sze rin ti utol só mun ka na -
pot kö ve tõ két na pon be lül a Szer zõ dõ Fe lek egyi ké nek
 területén lévõ la kó he lyé rõl, il let ve tar tóz ko dá si he lyé rõl a
má sik Szer zõ dõ Fél te rü le té re való uta zás so rán be kö vet -
ke zett bal ese tet úgy kell te kin te ni, mint ha ez an nak a Szer -
zõ dõ Fél nek a te rü le tén tör tént vol na, amely nek jog sza bá -
lyai sze rint ez a sze mély biz to sí tott lesz, il let ve biz to sí tott
volt.

17. cikk

A foglalkozási megbetegedés alapján járó ellátások

(1) A va la mely fog lal ko zá si meg be te ge dés alap ján
nyúj tan dó el lá tás ra vo nat ko zó igény jo go sult ság te kin te té -
ben az egyik Szer zõ dõ Fél te her vi se lõ je azo kat az egész -
ség re ve szé lyes fog lal ko zá so kat is figye lembe ve szi, ame -
lyek a kér dé ses meg be te ge dés oko zó i ként a má sik Szer zõ -
dõ Fél jog sza bá lyai sze rint és jel le gük foly tán szá mí tás ba
jö het nek. Ha ilyen kor az igény jo go sult ság mind két Szer -
zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rint fenn áll, ak kor a ter mé szet be -
ni és a pénz be li el lá tást – a nyug díj ki vé te lé vel – csak an -
nak a Szer zõ dõ Fél nek a jog sza bá lyai ér tel mé ben, és an -
nak a te her vi se lõ nek kell nyúj ta nia, amely nek te rü le tén a
jo go sult sze mély la kó he lye van. Ha a nyug díj ra való
igény jo go sult ság az egyik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai ér tel -
mé ben fenn áll, úgy a te her vi se lõ nek csak az egész sé get
ve szé lyez te tõ fog lal ko zás a Szer zõ dõ Fél sa ját jog sza bá -
lyai sze rin ti gya kor lá sá nak idõ tar ta ma, va la mint az egész -
sé get ve szé lyez te tõ fog lal ko zás mind két Szer zõ dõ Fél jog -
sza bá lyai sze rin ti gya kor lá sa idõ tar ta ma kö zöt ti arány nak
meg fe le lõ részt kell fo lyó sí ta nia.

(2) Ál la pot rosszab bo dás ese tén az (1) be kez dés ér vé -
nyes az el lá tás ál la pot rosszab bo dás  miatti új bó li meg ál la -
pí tá sá ra is. Amennyi ben ez egy újabb egész sé get ve szé -
lyez te tõ fog lal koz ta tás  miatt kö vet ke zik be, ak kor az ál la -

pot rosszab bo dás  miatti nyug díj ra való igény jo go sult ság
csak azon Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rint áll fenn,
amely nek jog sza bá lyai sze rint ezt a fog lal ko zást gya ko rol -
ták.

(3) Az (1) és (2) be kez dés a hát ra ma radt hoz zá tar to zók
ré szé re fo lyó sí tan dó pénz be li el lá tá sok ra is al kal ma zan dó.

3. Fejezet

A TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSSAL KAPCSOLATOS
KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

18. cikk

Megtérítés

(1) Az ille té kes te her vi se lõ az igaz ga tá si költ sé gek
 kivételével meg té rí ti a má sik Szer zõ dõ Fél te her vi se lõ jé -
nek a ter mé szet be ni el lá tá sok tel je sí té se kap csán – a rá
 vonatkozó jog sza bá lyok sze rint – fel me rült költ sé ge it.

(2) Az össze kö tõ szer vek meg ál la pod hat nak ab ban,
hogy az (1) be kez dés sze rin ti költ sé gek el szá mo lá sá nak
egy sze rû sí té se ér de ké ben a fel me rült költ sé ge ket a biz to sí -
tot tak bi zo nyos cso port jai ese té ben áta lány összeg ben szá -
mol ják el és té rí tik meg egy más nak.

4. Fejezet

NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS

19. cikk

A biztosítási idõk egybeszámítása

(1) Ha az egyik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rint va la -
mely nyug díj ra való jo go sult ság meg szer zé se, fenn tar tá sa
vagy új ra éle dé se biz to sí tá si idõk meg szer zé sé tõl függ, ak -
kor en nek a Szer zõ dõ Fél nek az ille té kes te her vi se lõ je
– amennyi ben ez szük sé ges – figye lembe ve szi a má sik
Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rint szer zett biz to sí tá si idõ -
ket is, mint ha azo kat az ál ta la al kal ma zott jog sza bá lyok
sze rint sze rez ték vol na, fel té ve, hogy azok nem ugyan azon 
idõ szak ra es nek.

(2) Ha az egyik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rint meg -
ha tá ro zott nyug dí jak nyúj tá sa olyan fog lal ko zás ban szer -
zett biz to sí tá si idõ meg szer zé sé tõl függ, amely re kü lön
rend szer lé te zik, vagy a nyug díj ra való jo go sult ság meg ha -
tá ro zott szak má ban vagy fog lal ko zás ban töl tött idõ függ -
vé nye, úgy ezen nyug dí jak nyúj tá sá nál a má sik Szer zõ dõ
Fél jog sza bá lyai sze rint szer zett biz to sí tá si idõ ket csak ak -
kor le het figye lembe ven ni, ha azo kat a meg fe le lõ rend -
szer ben, en nek hi á nyá ban pe dig azo nos, vagy ha son ló
szak má ban vagy fog lal ko zás ban sze rez ték. Ha a biztosí -
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tási idõk egy be szá mí tá sa nem ala poz za meg az igény jo go -
sult sá got az el lá tás kü lön rend sze ré ben, ak kor a biz to sí tá si
idõ ket a biz to sí tás ál ta lá nos rend sze ré ben kell egybe -
számítani.

(3) A be szá mí tan dó biz to sí tá si idõk nek a mér té ké re
egye bek ben a má sik Szer zõ dõ Fél azon jog sza bá lyai
irány adók, ame lyek sze rint azo kat meg sze rez ték.

(4) Amennyi ben az egyik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai
sze rint a je len cikk (1) és (2) be kez dé sé nek al kal ma zá sa
nél kül is fenn áll a nyug díj ra való igény jo go sult ság, úgy az
el lá tást en nek a Szer zõ dõ Fél nek az ille té kes te her vi se lõ je
ki zá ró lag a rá vo nat ko zó jog sza bá lyok elõ írásai sze rint
figye lembe ve en dõ biz to sí tá si idõk alap ján ál la pít ja meg.

20. cikk

A nyugdíjak kiszámításának alapja

Ha az egyik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai a nyug díj ki szá -
mí tá sát a jö ve de lem re vagy a be fi ze tett já ru lék ra ala poz -
zák, en nek a Szer zõ dõ Fél nek az ille té kes te her vi se lõ je ki -
zá ró lag a sa ját jog sza bá lyai sze rin ti jö ve del met, il let ve be -
fi ze tett já ru lé kot ve szi figye lembe.

21. cikk

12 hónapnál rövidebb biztosítási idõszak

Ha az egyik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rint meg szer -
zett összes biz to sí tá si idõ nem éri el a 12 hó na pot – fel té ve, 
hogy csak ezen biz to sí tá si idõ alap ján nem áll fenn sem mi -
lyen nyug díj ra való igény jo go sult ság –, en nek a Szer zõ dõ
Fél nek az ille té kes te her vi se lõ je nem nyújt sem mi lyen
nyug dí jat. E biz to sí tá si idõ sza ko kat a má sik Szer zõ dõ Fél
ille té kes te her vi se lõ je a tel je sí tés és az el szá mo lás vo nat -
ko zá sá ban úgy ve szi figye lembe, mint ha azok ezen má sik
Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rint tel je sül tek vol na.

22. cikk

A magyar teherviselõre vonatkozó speciális szabályok

A ma gyar ille té kes te her vi se lõk az aláb bi ak sze rint
 alkalmazzák a je len Egyez mény biz to sí tá si idõk egy be szá -
mí tá sá val kap cso la tos ren del ke zé se it:

1. Az öreg sé gi nyug díj, a rok kant sá gi nyug díj, a bal -
eset bõl ere dõ rok kant sá gi nyug díj és a hát ra ma ra dott hoz -
zá tar to zók nyug dí já nak meg ál la pí tá sa a ma gyar jog sza bá -
lyok és ki zá ró lag a ma gyar biz to sí tá si idõk figye lembe -
véte lével tör té nik, ha a 19. cikk (1) és (2) be kez dé sé nek al -
kal ma zá sá ra nem ke rül sor.

2. Ha az érin tett sze mély csak a biz to sí tá si idõk egy be -
szá mí tá sá nak figye lembe véte lével ren del ke zik a ma gyar
jog sza bá lyok sze rin ti nyug díj ra való jo go sult ság gal, úgy a
ma gyar ille té kes te her vi se lõ ki szá mít ja a nyug díj azon
össze gét, ame lyet vi sel nie kel le ne, ha a nyug díj ki szá mí tá sá -
nál mind két Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rint meg szer zett
összes biz to sí tá si idõ ket kel le ne figye lembe ven ni. Az így
ki szá mí tott nyug díj nak azon ré szét fo lyó sít ja, amely a ma -
gyar jog sza bá lyok sze rint meg szer zett biz to sí tá si idõk nek a
mind két Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rint szer zett összes
biz to sí tá si idõ höz vi szo nyí tott ará nyá nak meg fe lel.

23. cikk

A bolgár ille té kes teherviselõ által megállapított
nyugdíjak

(1) Amennyi ben a je len Egyez mény 19. cik ké nek
(4) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek ér tel mé ben nyugdíj -
jogosultság áll fenn, ak kor a bol gár ille té kes te her vi se lõ
ki zá ró lag azon biz to sí tá si idõ sza kok alap ján ál la pít ja meg
a nyug dí jak mér té két, amely idõ sza kok ra az ál ta la al kal -
ma zott jog sza bá lyok sze rint azok jár nak, va la mint azon jö -
ve del mek sze rint, ame lyek alap ján ezen idõ sza kok ban a
biz to sí tá si dí ja kat be fi zet ték.

(2) Amennyi ben a je len Egyez mény 19. cik ké nek (1) és
(2) be kez dé sé ben fog lal tak al kal ma zá sa kor me rül fel a
nyug díj jo go sult ság, ak kor az ille té kes bol gár te her vi se lõ a
Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén meg szer zett biz to sí tá si idõ -
sza kok figye lembevételével is meg vizs gál ja a nyugdíj -
jogosultságot. A nyug díj mér té ke a bol gár jog sza bá lyok
ér tel mé ben csak a Bol gár Köz tár sa ság ban el töl tött biz to sí -
tá si idõ sza kok alap ján szer zett jo go sult ság ér tel mé ben ke -
rül meg ál la pí tás ra, va la mint azon jö ve del mek sze rint,
ame lyek alap ján a biz to sí tá si já ru lé kot ezen idõ sza kok ban
be fi zet ték.

(3) A bol gár jog sza bá lyok ér tel mé ben fo lyó sí tott, mun -
ka te vé keny ség hez nem kap cso ló dó nyug dí jak – az öreg sé -
gi szo ci á lis nyug dí jak ki vé te lé vel – a má sik Szer zõ dõ
 Félnél ak kor ke rül nek ki fi ze tés re, ha a biz to sí tott sze mély
ezen Szer zõ dõ Fél te rü le tén ál lan dó la kó hellyel rendel -
kezik.

5. Fejezet

MUNKANÉLKÜLISÉG

24. cikk

A munkanélküli ellátás megállapítása

(1) A Szer zõ dõ Fe lek ál lam pol gá rai – fel té ve, ha a Szer -
zõ dõ Fe lek jog sza bá lyai et tõl el té rõ en nem ren del kez nek – 
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azon Szer zõ dõ Fél tõl jo go sul tak mun ka nél kü li el lá tás ra,
amely Szer zõ dõ Fél nek az ál lam pol gá rai, füg get le nül at -
tól, hogy me lyik Szer zõ dõ Fél te rü le tén vol tak biz to sít va
mun ka nél kü li vé vá lá suk elõtt.

(2) Ha az egyik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai egy bi zo nyos 
hosszú sá gú idõ tar tam tel je sí té sé tõl te szik füg gõ vé az el lá -
tás fo lyó sí tá sát vagy az el lá tás fo lyó sí tá sá nak idõ tar ta mát,
ugyan ezen Szer zõ dõ Fél ille té kes te her vi se lõ je úgy te kin ti
a má sik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai ér tel mé ben tel je sí tett
biz to sí tá si idõ tar ta mo kat, mint ha azok a sa ját jog sza bá lyai
ér tel mé ben tel je sül tek vol na, ha a Szer zõ dõ Fél jog sza bá -
lyai sze rint is biz to sí tá si idõ szak nak mi nõ sül nek, és nem
es nek egy be.

(3) Az el lá tás idõ tar ta mát az (1) be kez dés sze rint csök -
ken te ni kell az zal az idõ vel, amely alatt a mun ka nél kü li a
má sik Szer zõ dõ Fél fel ség te rü le tén a ké re lem be nyúj tá sá -
nak nap ját meg elõ zõ ti zen két hó na pon be lül már va la mi -
lyen mun ka nél kü li el lá tás ban ré sze sült.

(4) A mun ka nél kü li el lá tás össze gé nek a ma gyar jog sza -
bá lyok sze rint tör té nõ meg ál la pí tá sá nál a má sik Szer zõ dõ
Fél nél szer zett biz to sí tá si idõk alatt el ért ke re set he lyett
egy ugyan olyan, vagy ah hoz ha son ló mun ka kör nek meg -
fe le lõ ke re set ma gyar or szá gi át la gát kell figye lembe
 venni.

(5) A mun ka nél kü li el lá tás mér té ké nek meg ha tá ro zá sa a 
bol gár jog sza bá lyok nak meg fele lõen csak a Bol gár Köz -
tár sa ság ban meg szer zett jö ve de lem mér té ke sze rint tör té -
nik. Ab ban az eset ben, ha az il le tõ sze mély nek nem volt a
Bol gár Köz tár sa ság ban biz to sí tá si idõ sza ka és jö ve del me,
ak kor a mun ka nél kü li el lá tás ra az adott mi ni má lis mér ték
fi ze ten dõ ki.

IV. Rész

VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. Fejezet

HIVATALI ÉS JOGSEGÉLY

25. cikk

Hivatali jogsegély és orvosi vizsgálat

(1) A Szer zõ dõ Fe lek te her vi se lõi és ille té kes ha tó sá gai
té rí tés men te sen köl csö nö sen se gít sé get nyúj ta nak egy -
más nak a je len Egyez mény 2. cik ke sze rin ti jog sza bá lyok
al kal ma zá sa te kin te té ben. Min den egyéb, az egyik Szer zõ -
dõ Fél te her vi se lõ je és ille té kes ha tó sá gai ké ré sé re a má sik
Szer zõ dõ Fél te her vi se lõ je és ille té kes ha tó sá gai ál tal in dí -
tott – más szerv vagy ha tó ság elõt ti – el já rás ban kész pénz -
ben fel me rü lõ ki adá sok, a pos tai költ sé gek ki vé te lé vel
meg té rí ten dõk.

(2) Az (1) be kez dés az or vo si vizs gá la tok ra is meg fele -
lõen vo nat ko zik. A vizs gá la tok költ sé ge it, az uta zá si költ -
sé ge ket, a jö ve de lem ki esést és az egyéb kész pén zes ki adá -
so kat – a pos tai költ sé gek ki vé te lé vel – az azt kérõ szerv -
nek meg kell té rí te nie. Ha az or vo si vizs gá lat mind két
Szer zõ dõ Fél jog sza bá lya i nak vég re haj tá sa, il let ve ille té -
kes te her vi se lõ jé nek ér de ké ben áll, úgy a költ sé ge ket egy -
más szá má ra nem kell meg té rí te ni.

(3) A Szer zõ dõ Fe lek ille té kes ha tó sá gai köl csö nö sen
tá jé koz tat ják egy mást az Egyez mény al kal ma zá sá val kap -
cso la tos va la mennyi in téz ke dés rõl, to váb bá a je len Egyez -
ményt érin tõ va la mennyi jog sza bá lyi vál to zás ról és az
Egyez mény al kal ma zá sa so rán fel me rült gya kor la ti ne héz -
sé gek rõl.

26. cikk

A végrehajtható döntések és az okiratok
elismerése

(1) Az egyik Szer zõ dõ Fél bí ró sá ga i nak a je len Egyez -
mény ha tá lya alá tar to zó jog erõs ha tá ro za ta it, va la mint te -
her vi se lõ i nek vagy ha tó sá ga i nak a tár sa da lom biz to sí tás sal 
kap cso la tos já ru lé kok ra és egyéb kö ve te lé sek re vo nat ko zó 
vég re hajt ha tó ok ira ta it a má sik Szer zõ dõ Fél bí ró sá gai és
te her vi se lõi el is me rik.

(2) Az el is me rés csak ak kor ta gad ha tó meg, ha az el len -
té tes len ne azon Szer zõ dõ Fél je len Egyez mény 1. cikk
(1) be kez dés 3. pont já ban meg ha tá ro zott jog sza bá lya i val,
il let ve köz rend jé vel, amely ben a ha tá ro za tot vagy az
 okiratot el kel le ne is mer ni.

(3) Az (1) be kez dés sze rint el is mert vég re hajt ha tó dön -
té se ket vagy ok ira to kat a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén ha -
tály ban lévõ, a vég re hajt ha tó ha tá ro za tok ra vo nat ko zó
jog sza bá lyok sze rint kell vég re haj ta ni. A dön té sek vagy
ok ira tok ki ad má nyo zott pél dá nyán fel tün te ten dõ a vég re -
hajt ha tó sá got iga zo ló zá ra dék (vég re haj tá si zá ra dék).

(4) Az egyik Szer zõ dõ Fél te her vi se lõ jé nek a kö ve te lé -
sét a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén vég re haj tott csõd-,
egyez sé gi, fel szá mo lá si, vég el szá mo lá si el já rás so rán úgy
kell vég re haj ta ni, mint ha az az utób bi Szer zõ dõ Fél  saját
kö ve te lé se len ne.

27. cikk

Az ille té kes teherviselõ térítési igényei
harmadik féllel szemben

(1) An nak a sze mély nek a té rí té si igé nye, amely az
egyik Szer zõ dõ Fél te rü le tén oko zott kár  miatt har ma dik
sze méllyel szem ben nyí lik meg – ha eb bõl ere dõ en va la -
mely Szer zõ dõ Fél ille té kes te her vi se lõ je már té rí tést vagy
szol gál ta tást nyúj tott – a kár oko zás he lyé nek joga sze rint
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át száll arra az ille té kes te her vi se lõ re, ame lyik a té rí tést
vagy a szol gál ta tást nyúj tot ta.

(2) Ha az egyik Szer zõ dõ Fél ille té kes te her vi se lõ je a rá
vo nat ko zó jog sza bá lyok ér tel mé ben va la mely har ma dik
fél lel szem ben té rí té si igénnyel ren del ke zik, úgy a má sik
Szer zõ dõ Fél ille té kes te her vi se lõ je ezt a té rí té si igényt el -
is me ri.

(3) Ha az egya zon kár eset bõl ere dõ en nyúj tott ha son ló
jel le gû el lá tá sok  miatt mind két Szer zõ dõ Fél ille té kes te -
her vi se lõ je té rí tés re jo go sult, ak kor az egyik Szer zõ dõ Fél
ille té kes te her vi se lõ je a má sik Szer zõ dõ Fél ille té kes te -
her vi se lõ jé nek ké ré sé re an nak té rí té si igé nyét is ér vé nye -
sí ti. A té rí tés re kö te le zett har ma dik fél az egyik ille té kes
te her vi se lõ ja vá ra tör té nõ tel je sí tés sel egy szer re mind két
ille té kes te her vi se lõ té rí té si igé nyét ki elé gít he ti, így a má -
sik ille té kes te her vi se lõ nek tör té nõ tel je sí tés alól a továb -
biak ban men te sül. Az ille té kes te her vi se lõk eb ben az eset -
ben az ál ta luk fo lyó sí tan dó el lá tá sok ará nyá ban szá mol nak 
el egy más sal.

28. cikk

Illetékek és hitelesítések alóli mentesítés

(1) Az egyik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai ér tel mé ben az
ezen jog sza bá lyok al kal ma zá sá val össze füg gés ben be mu -
ta tan dó ügy ira tok ra vagy ok ira tok ra vo nat ko zó il le ték -
men tes ség vagy il le ték ked vez mény a má sik Szer zõ dõ Fél -
nek a je len Egyez mény al kal ma zá sá val össze füg gés ben
be mu ta tan dó meg fe le lõ ügy ira tok ra és ok ira tok ra is ki ter -
jed.

(2) A je len Egyez mény és a 2. cikk sze rin ti jog sza bá -
lyok al kal ma zá sa so rán be nyúj tan dó ok ira to kat és do ku -
men tu mo kat nem szük sé ges hi te le sí te ni vagy más ha son ló
for ma sá gok nak alá vet ni.

29. cikk

Kézbesítés és az érintkezés nyelvei

(1) A Szer zõ dõ Fe lek te her vi se lõi, ille té kes te her vi se -
lõi, ille té kes ha tó sá gai és bí ró sá gai a je len Egyez mény és
az an nak tár gyi ha tá lya ál tal érin tett jog sza bá lyok vég re -
haj tá sa so rán sa ját hi va ta los nyel vü kön köz vet le nül érint -
kez het nek egy más sal, az érin tett sze mé lyek kel és azok
kép vi se lõ i vel.

(2) Az egyik Szer zõ dõ Fél te her vi se lõi, ille té kes te her -
vi se lõi, ille té kes ha tó sá gai és bí ró sá gai be ad vá nyo kat és
ok ira to kat nem uta sít hat nak vissza azért, mert azok a má -
sik Szer zõ dõ Fél hi va ta los nyel vén ké szül tek.

30. cikk

A kérelmek azonos elbírálása

(1) Ha az egyik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rin ti el lá -
tás ra vo nat ko zó ké rel met a má sik Szer zõ dõ Fél nek egy
olyan te her vi se lõ jé nél vagy más szer vé nél nyúj tot ták be,
amely a rá vo nat ko zó jog sza bá lyok sze rint jo go sult a meg -
fe le lõ el lá tás fo lyó sí tá sa irán ti ké re lem át vé te lé re, ak kor a
ké re lem úgy te kin ten dõ, mint ha ezt az ille té kes te her vi se -
lõ nél nyúj tot ták vol na be. Ez a ren del ke zés egyéb ké rel -
mek re, va la mint nyi lat ko za tok ra és jog or vos la tok ra is
meg fele lõen al kal ma zan dó.

(2) Az egyik Szer zõ dõ Fél te her vi se lõ je, amely a ké rel -
met, nyi lat ko za tot, il let ve jog or vos la ti ké rel met át vet te,
ha la dék ta la nul to váb bít ja azt a má sik Szer zõ dõ Fél ille té -
kes te her vi se lõ jé hez.

(3) Az egyik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rint fo lyó sí -
tan dó el lá tás irán ti ké re lem a má sik Szer zõ dõ Fél jog sza -
bá lyai sze rint fo lyó sí tan dó el lá tás irán ti ké re lem nek is
 minõsül. Ez a ren del ke zés nem ér vé nyes ak kor, ha a ké rel -
me zõ ki fe je zet ten kéri, hogy a má sik Szer zõ dõ Fél jog sza -
bá lyai sze rint meg szer zett pénz be li el lá tás ra vo nat ko zó
igény jo go sult ság meg ál la pí tá sát ha lasszák el.

31. cikk

Adatvédelem

(1) Amennyi ben a je len Egyez mény al kal ma zá sá val
össze füg gés ben sze mé lyes jel le gû ada tok köz lé sé re ke rül
sor, úgy a Szer zõ dõ Fe lek a te rü le tü kön ha tá lyos jog sza bá -
lyok mel lett az Eu ró pa Ta nács nak a sze mé lyes ada tok gépi 
fel dol go zá sa so rán az egyé nek vé del mé rõl  szóló, Stras -
bourgban, 1981. ja nu ár 28. nap ján kelt 108. szá mú Egyez -
mé nyét al kal maz zák.

(2) Az adat vé del mi ren del ke zé sek meg fele lõen al kal -
ma zan dó ak a vál la la ti és az üz le ti tit kok ra is.

2. Fejezet

AZ EGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSA

32. cikk

Megállapodások és összekötõ szervek

(1) A Szer zõ dõ Fe lek ille té kes ha tó sá gai a je len Egyez -
mény vég re haj tá sá hoz szük sé ges igaz ga tá si meg ál la po dá -
so kat köt nek.
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(2) Az össze kö tõ szer vek és az ille té kes te her vi se lõk
 külön meg ál la po dá so kat köt het nek a je len Egyez mény
vég re haj tá sa ér de ké ben, be le ért ve a pénz be li el lá tá sok
meg té rí té sét és fo lyó sí tá sát is.

33. cikk

Pénznem és átszámítási árfolyamok

(1) Az egyik Szer zõ dõ Fél ille té kes te her vi se lõ je ál tal a
má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén tar tóz ko dó sze mély ré szé re
tel je sí ten dõ pénz be li el lá tá sok en nek a Szer zõ dõ Fél nek a
pénz ne mé ben nyújt ha tók.

(2) Ha az egyik Szer zõ dõ Fél ille té kes te her vi se lõ je a
má sik Szer zõ dõ Fél ille té kes te her vi se lõ je ré szé re ki fi ze té -
se ket kö te les tel je sí te ni, úgy eze ket Eu ró ban tel je sí ti.

(3) A je len Egyez mény alap ján tör té nõ át uta lá so kat
azon sza bá lyok alap ján kell vé gez ni, ame lyek a Szer zõ dõ
Fe lek te rü le te in az át uta lás idõ pont já ban ér vé nye sek.

34. cikk

A jogalap nélkül kifizetett pénzbeli ellátások
visszafizetése

Ha az egyik Szer zõ dõ Fél ille té kes te her vi se lõ je jog alap 
nél kül vagy té ve sen fo lyó sí tott pénz be li el lá tást, az így
 folyósított összeg – ké rel mé re – a má sik Szer zõ dõ Fél jog -
sza bá lyai sze rint az ál ta la fo lyó sí tott meg fe le lõ el lá tás ból
az elsõ Szer zõ dõ Fél ja vá ra le von ha tó.

35. cikk

A vitás kérdések rendezése

A két Szer zõ dõ Fél szer vei kö zött az Egyez mény ér tel -
me zé se vagy al kal ma zá sa kap csán fel me rü lõ vi tás kér dé -
se ket az ille té kes ha tó sá gok tár gya lá sok út ján ren de zik.

V. Rész

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

36. cikk

Igényjogosultságok a jelen Egyezmény alapján

(1) Ezen Egyez mény bõl jo gok nem ke let kez nek a
 hatálybalépését meg elõ zõ idõ szak ra, ki vé ve, ha a ké re lem

be nyúj tá sá nak idõ pont ja je len Egyez mény hatályba lépését 
kö ve tõ idõ szak ra esik, és a jo go sult sá got je len Egyez mény 
hatályba lépését meg elõ zõ idõ szak ra is meg kell ál la pí ta ni.

(2) Ezen Egyez mény hatályba lépése elõtt a Szer zõ dõ
Fe lek a jog sza bá lya ik ér tel mé ben tel je sí tett biz to sí tá si idõ -
sza ko kat figye lembe ve szik ezen Egyez mény bõl szár ma zó 
jo gok ér vé nye sí té sé nek cél já ból.

(3) A je len Egyez mény ha tály ba lé pé se elõtt meg ál la pí -
tott pénz be li el lá tá so kat a Szer zõ dõ Fe lek nem szá mol ják
újra.

37. cikk

Hatályon kívül helyezés

A je len Egyez mény hatályba lépése idõ pont já tól a
 Magyar Nép köz tár sa ság és a Bol gár Nép köz tár sa ság kö -
zött a szo ci ál po li ti kai együtt mû kö dés rõl meg kö tött, Bu da -
pes ten 1961. jú ni us 30-án alá írt egyez mény ha tá lyát vesz ti
az zal, hogy a meg szer zett pénz be li el lá tá sok fo lyó sí tá sát
és a fo lya mat ban lévõ igé nyek el bí rá lá sát a jo go sult ság
meg ál la pí tá sa kor, il let ve a ké re lem be nyúj tá sa kor ha tá lyos 
egyez mény alap ján kell el vé gez ni.

38. cikk

Az Egyezmény megerõsítése és hatálybalépése

(1) Je len Egyez ményt meg kell erõ sí te ni. A Szer zõ dõ
Fe lek írás ban dip lo má ci ai úton köl csö nö sen ér te sí tik egy -
mást a ha tály ba lé pés hez szük sé ges bel sõ el já rá sok be fe je -
zé sé rõl.

(2) Je len Egyez mény az utol só ér te sí tés meg kül dé sé nek
hó nap ját kö ve tõ har ma dik hó nap elsõ nap ján lép ha tály ba.

39. cikk

Az Egyezmény idõbeli hatálya

(1) A je len Egyez ményt a Szer zõ dõ Fe lek ha tá ro zat lan
idõ re kö tik. Bár mely Szer zõ dõ Fél jo go sult a je len Egyez -
ményt – dip lo má ci ai úton – a nap tá ri év vé gé re, leg alább
há rom hó na pos ha tár idõ vel írás ban fel mon da ni. Eb ben az
eset ben az Egyez mény ezen év utol só nap já val vesz ti ha tá -
lyát.

(2) Az Egyez mény fel mon dá sa ese tén az Egyez mény
ren del ke zé sei sze rint meg ál la pí tott el lá tá sok és igény jo go -
sult sá gok to vább ra is ér vény ben ma rad nak.
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A fen ti ek hi te lé ül a Szer zõ dõ Fe lek kel lõ meghatal -
mazással ren del ke zõ kép vi se lõi a je len Egyez ményt
 aláírták.

Ké szült Szó fi á ban, 2005. no vem ber 30-án, két ere de ti
pél dány ban, ma gyar és bol gár nyel ven, mind két szö veg
egy aránt hi te les.

A Ma gyar Köz tár sa ság A Bol gár Köz tár sa ság
ne vé ben ne vé ben”

4.  § (1) Ez a tör vény a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ki vé tel lel a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény 2–3.  §-a az Egyez mény 38. cik ké ben meg -
ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) Az Egyez mény, il let ve e tör vény 2–3.  §-a ha tály ba -
lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül ügy mi nisz ter an nak is mert té
vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta la nul
köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(4) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ pont ban a
 Magyar Nép köz tár sa ság és a Bol gár Nép köz tár sa ság
 között a szo ci ál po li ti kai együtt mû kö dés rõl Bu da pes ten az
1961. jú ni us 30. nap ján kö tött egyez mény ki hir de té sé rõl
 szóló 1962. évi 2. tör vényerejû ren de let ha tá lyát vesz ti.

(5) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a vég re haj tás ra 
szol gá ló meg ál la po dást ren de let ben hir des se ki.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sági el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2006. évi II.
tör vény

a Magyar Köztársaság és Románia között,
a szociális biztonságról  szóló, Bukarestben,

2005. október 20-án aláírt Egyezmény kihirdetésérõl*

1. § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad a
Ma gyar Köz tár sa ság és Ro má nia kö zöt ti, a szo ci á lis biz -
ton ság ról  szóló, Bu ka rest ben, 2005. ok tó ber 20-án alá írt
Egyez mény kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2. § Az Or szág gyû lés az Egyez ményt e tör vénnyel ki -
hir de ti.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2005. de cem ber 19-i ülés nap ján fo gad ta el.

3. § Az Egyez mény hi te les ma gyar nyel vû szö ve ge a kö -
vet ke zõ:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság és Románia között

a szociális biztonságról

A Ma gyar Köz tár sa ság és Ro má nia (a to váb bi ak ban,
mint Szer zõ dõ Fe lek)

azon kí ván sá guk tól ve zé rel ve, hogy ren dez zék és fej -
lesszék kap cso la ta i kat a szo ci á lis biz ton ság te rü le tén,
az aláb bi ak ban ál la pod tak meg:

I. Rész

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Cikk

Fogalommeghatározások

(1) A je len Egyez mény al kal ma zá sa ér de ké ben:

1. ,,fel ség te rü let”
A Ma gyar Köz tár sa ság vo nat ko zá sá ban
a Ma gyar Köz tár sa ság fel ség te rü le te;
Ro má nia vo nat ko zá sá ban
Ro má nia ál la má nak tel jes fel ség te rü le te.

2. ,,ál lam pol gár”
A Ma gyar Köz tár sa ság vo nat ko zá sá ban az ál lam pol gár -

ság ról  szóló jog sza bá lyok ér tel mé ben ma gyar ál lam pol -
gár nak te kin ten dõ ter mé sze tes sze mé lyek.

Ro má nia vo nat ko zá sá ban azok a ter mé sze tes sze mé -
lyek, aki ket a ro mán tör vények ro mán ál lam pol gár nak te -
kin te nek.

3. ,,jog sza bá lyok”
A je len Egyez mény 2. Cik ke ál tal érin tett, a szo ci á lis

biz ton ság ága za ta i ra és rend sze re i re vo nat ko zó tör vények, 
ren de le tek.

4. ,,ille té kes ha tó ság”
A Ma gyar Köz tár sa ság vo nat ko zá sá ban a 2. Cikk ben

meg je lölt jog sza bá lyok ál tal sza bá lyo zott szo ci á lis biz ton -
sá gi rend sze re kért fe le lõs mi nisz té ri u mok, il let ve egyéb
ille té kes ha tó sá gok.

Ro má nia vo nat ko zá sá ban a Mun ka ügyi, Tár sa dal mi
Szo li da ri tá si és Csa lád ügyi Mi nisz té ri um és az Egész ség -
ügyi Mi nisz té ri um vagy azon egyéb ha tó sá gok, ame lyek a
2. Cikk ben meg ne ve zett szo ci á lis biz ton sá gi ága za to kért
fe le lõ sek.

5. ,,in téz mény”
Az a szer ve zet vagy az a ha tó ság, amely nek fel ada ta a tár -

gyi ha tály (2. Cikk) ál tal érin tett jog sza bá lyok al kal ma zá sa.

6. ,,ille té kes in téz mény”
Az az in téz mény, amely nél a sze mély az el lá tá si ké re -

lem be nyúj tá sá nak idõ pont já ban biz to sí tott, vagy amely -
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nél el lá tá si igény jo go sult ság gal ren del ke zik vagy ren del -
kez ne, ha még an nak a Szer zõ dõ Fél nek a te rü le tén tar tóz -
kod na.

7. ,,össze kö tõ szer vek”
Azok a szer vek, ame lye ket az ille té kes ha tó sá gok meg -

bíz nak a köz vet len kap cso la tok fenn tar tá sá val az Egyez -
mény vég re haj tá sa ér de ké ben.

8. ,,la kó hely”
A szo ká sos tar tóz ko dás he lye.

9. ,,tar tóz ko dá si hely”
Az ide ig le nes tar tóz ko dás he lye.

10. ,,biz to sí tá si idõk”
A já ru lék fi ze tés és az ezek kel azo nos meg íté lés alá esõ

olyan idõk, ame lyek a Szer zõ dõ Fe lek jog sza bá lyai sze rint 
an nak mi nõ sül nek.

11. ,,pénz be li el lá tás”
Az al kal ma zan dó jog sza bá lyok sze rin ti nyug díj és más

pénz be li jut ta tás, to váb bá ezek va la mennyi pót lé ka, eme -
lé se, ki egé szí té se és kor rek ci ó ja.

12. ,,ter mé szet be ni el lá tás”
Pénz be li el lá tás nak nem mi nõ sü lõ egész ség ügyi el lá tá -

sok vagy szol gál ta tá sok, ame lye ket a 2. Cikk sze rin ti jog -
sza bá lyok alap ján nyúj ta nak a kö te le zõ tár sa da lom biz to sí -
tá si rend szer ke re té ben.

(2) Az Egyez mény ben hasz nált más fo gal mak és ki fe je -
zé sek je len té se az, ame lyet azok nak az egyes Szer zõ dõ
 Felek jog sza bá lyai tu laj do ní ta nak.

2. Cikk

Tárgyi hatály

(1) A je len Egyez mény
a Ma gyar Köz tár sa ság jog sza bá lyai te kin te té ben
a tár sa da lom biz to sí tá si el lá tá sok ke re tén be lül:
a) a ter mé szet be ni el lá tá sok ról,
b) a pénz be li be teg sé gi és anya sá gi el lá tás ról,
c) a nyug el lá tás ról,
d) a bal ese ti el lá tás ról,
e) a mun ka nél kü li já ra dék ról

és ezek fe de ze té rõl  szóló jog sza bá lyok ra vo nat ko zik.
Ro má nia ré szé rõl a köz nyug dí jak ra, a mun ka he lyi bal -

ese tek re és fog lal ko zá si be teg sé gek re, a tár sa da lom- és
egész ség biz to sí tás ra, va la mint a mun ka nél kü li biz to sí tás ra 
vo nat ko zó jog sza bá lyok te kin te té ben:

a) az idõ le ges mun ka kép te len sé gért járó se gély rõl,
b) az anya sá gi se gély rõl,
c) a nyug dí jak ról,
d) a be teg ség és anya ság ese tén járó ter mé szet be ni jut -

ta tá sok ról,
e) a mun ka he lyi bal eset és fog lal ko zá si be teg sé gek ese -

tén járó ter mé szet be ni jut ta tá sok ról,
f) a mun ka nél kü li já ra dék ról

szó ló jog sza bá lyok ra vo nat ko zik.

(2) Az Egyez mény mind azok ra a jog sza bá lyok ra is
 vonatkozik, ame lyek mó do sít ják vagy ki egé szí tik az
(1) be kez dés ben fel so rolt jog sza bá lyo kat.

(3) Az Egyez mény tár gyi ha tá lya ki ter jed az egyik Szer -
zõ dõ Fél azon jog sza bá lya i ra is, ame lyek a szo ci á lis biz -
ton ság új rend sze re it vagy ága it ha tá roz zák meg, fel té ve,
hogy ezek rõl a Szer zõ dõ Fél ille té kes ha tó sá ga hi va ta lo san 
ér te sí ti a má sik Fél ille té kes ha tó sá gát, amely az Egyez -
mény tár gyi ha tá lyá nak ki ter jesz té sé re vo nat ko zó be le -
egye zé sé rõl hat hó na pon be lül tá jé koz ta tást ad.

(4) Egy har ma dik or szág ban el is mert biz to sí tá si idõ sza -
kot, ame lyet az egyik Szer zõ dõ Fél nél a har ma dik or szág -
gal kö tött két ol da lú egyez mény alap ján figye lembe vesz -
nek, nem ve szik figye lembe a je len Egyez mény al kal ma -
zá sa so rán.

3. Cikk

Személyi hatály

A je len Egyez mény ha tá lya ki ter jed mind azok ra a sze -
mé lyek re, akik az egyik vagy mind két Szer zõ dõ Fél
2. Cikk ben meg ha tá ro zott jog sza bá lya i nak ha tá lya alá tar -
toz nak vagy ha tá lya alá tar toz tak, to váb bá más olyan sze -
mé lyek re, akik a jo ga i kat ezek tõl a sze mé lyek tõl szár maz -
tat ják.

4. Cikk

Az egyenlõ bánásmód elve

Ha je len Egyez mény más ként nem ren del ke zik, az aláb -
bi sze mé lyek re bár mely Szer zõ dõ Fél jog sza bá lya i nak
meg fe le lõ ugyan azon jo gok és kö te le zett sé gek vo nat koz -
nak, mint sa ját ál lam pol gá ra ik ra:

a) a má sik Szer zõ dõ Fél ál lam pol gá rai;
b) a mun ka vál la lá si cél lal a sza bad moz gás jo gát

 gyakoroló, eu ró pai uni ós ál lam pol gár ság gal ren del ke zõ
sze mé lyek;

c) me ne kül tek és hon ta la nok;
d) az a), b) és c) pon tok ban em lí tett sze mé lyek csa lád -

tag jai, il let ve hát ra ma ra dott csa lád tag jai, mi vel az utób -
biak jo gai az elõb bi sze mé lyek tõl szár maz nak.

5. Cikk

Ellátások kivitele

(1) Ha a je len Egyez mény más ként nem ren del ke zik, a
pénz be li el lá tá sok – ame lyek te kin te té ben va la mely Szer -
zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rint igény jo go sult ság áll fenn –
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nem csök kent he tõk, nem mó do sít ha tók, nem füg geszt he -
tõk fel, nem von ha tók meg sem rész ben, sem egész ben
 akkor, ha a jo go sult a má sik Szer zõ dõ Fél fel ség te rü le tén
ren del ke zik la kó hellyel vagy tar tóz ko dá si hellyel.

(2) A má sik Szer zõ dõ Fél har ma dik or szág ban tar tóz ko -
dó ál lam pol gá ra i nak az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
pénz be li el lá tá so kat az elsõ Szer zõ dõ Fél azo nos fel té te lek 
sze rint fi ze ti ki, mint ott tar tóz ko dó sa ját ál lam pol gá ra i -
nak.

(3) Az (1) be kez dés nem vo nat ko zik azok ra az el lá tá -
sok ra, ame lyek az el lá tás ban ré sze sü lõ jö ve del mé tõl, jö ve -
del mi hely ze té tõl füg ge nek.

(4) Az (1) és (2) be kez dés nem vo nat ko zik azok ra az el -
lá tá sok ra, ame lyek az egyik Szer zõ dõ Fél nek egy har ma -
dik or szág gal kö tött olyan egyez mé nye sze rint fo lyó sí tan -
dók, amely az el lá tá sok nyúj tá sát az igény be ve võ nek az
el lá tást nyúj tó or szág te rü le tén való tar tóz ko dá sá tól te szik
füg gõ vé.

6. Cikk

Ellátások egybeesése

(1) Az egyik Szer zõ dõ Fél azon jog sza bá lyai, ame lyek
más igény jo go sult sá gok, el lá tá sok vagy jö ve del mek egy -
ide jû fenn ál lá sa ese té re ki zár ják vagy kor lá toz zák az
igény jo go sult sá got vagy az el lá tást, a má sik Szer zõ dõ Fél
jog sza bá lya i nak al kal ma zá sá ból adó dó ese tek re is meg -
felelõen al kal ma zan dók.

(2) Ugyan azon jel le gû, ugyan azon kö te le zõ biz to sí tá si
idõ bõl szár ma zó több el lá tás ra  szóló igény jo go sult sá got a
je len Egyez mény alap ján sem meg sze rez ni, sem fenn tar ta -
ni nem le het. Ez azon ban nem ér vé nyes a rok kant ság, az
öreg ség vagy a ha lál ese tén járó el lá tá sok ra.

II. Rész

AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOKRA
VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

7. Cikk

Általános rendelkezés

Va la mely jö ve de lem szer zõ te vé keny sé get foly ta tó sze -
mély re, ha a je len Egyez mény elõ írá sai más ként nem ren -
del kez nek, an nak a Szer zõ dõ Fél nek a jog sza bá lyai vo nat -
koz nak, amely nek te rü le tén az érin tett sze mély a jö ve de -
lem szer zõ te vé keny sé get vég zi. Ez ak kor is ér vé nyes, ha a
fog lal koz ta tott la kó he lye vagy a fog lal koz ta tó szék he lye a
má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén ta lál ha tó.

8. Cikk

Különleges rendelkezések

(1) Amennyi ben az egyik Szer zõ dõ Fél te rü le tén szék -
hellyel ren del ke zõ fog lal koz ta tó fog lal koz ta tott ját a má sik 
Szer zõ dõ Fél te rü le té re kül di, úgy a ki kül de tés kez de tét
kö ve tõ 24 nap tá ri hó nap vé gé ig to vább ra is az elsõ Szer zõ -
dõ Fél jog sza bá lyai al kal ma zan dók, mint ha az érin tett sze -
mélyt még en nek a te rü le tén fog lal koz tat nák. Az ön ál ló
vál lal ko zó ab ban az eset ben, ha az egyik Szer zõ dõ Fél fel -
ség te rü le tén biz to sí tott, és a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén
foly tat ja ön ál ló vál lal ko zói te vé keny sé gét, ak kor e te vé -
keny ség kez de té tõl szá mí tott 24 nap tá ri hó nap vé gé ig
 továbbra is az elsõ Szer zõ dõ Fél sza bá lyai sze rint van biz -
to sít va, mint ha az érin tett sze mély to vább ra is en nek a Fél -
nek a jog sza bá lyai sze rint foly tat ná a te vé keny sé gét.

(2) A légi, a köz úti és a vas úti köz le ke dést, szál lí tást,
szál lít má nyo zást és fu va ro zást vég zõ fog lal koz ta tó uta zó
sze mély ze té re ki zá ró lag an nak a Szer zõ dõ Fél nek a jog -
sza bá lyai al kal ma zan dók, amely nek fel ség te rü le tén a fog -
lal koz ta tó szék he lye van, ki vé ve azo kat az ese te ket, ame -
lyek ben a fog lal koz ta tott sze mély la kó he lye a má sik Szer -
zõ dõ Fél fel ség te rü le tén van. Ez utób bi eset ben en nek a
Szer zõ dõ Fél nek a jog sza bá lyai al kal ma zan dók.

(3) Azok a köz tiszt vi se lõk, köz al kal ma zot tak és más ve -
lük azo nos el bí rá lás alá tar to zó sze mé lyek, aki ket te vé -
keny sé gük vég zé se ér de ké ben az egyik Szer zõ dõ Fél ha tó -
sá gai vagy in téz mé nyei a má sik Szer zõ dõ Fél fel ség te rü le -
té re kül de nek, to vább ra is a kül dõ Szer zõ dõ Fél jog sza bá -
lyai sze rint van nak biz to sít va.

(4) Ha a fog lal koz ta tot ta kat olyan fog lal koz ta tó fog lal -
koz tat ja, amely nek a fog lal koz ta tás he lyé ül szol gá ló te lep -
he lye az egyik Szer zõ dõ Fél fel ség te rü le té rõl át nyú lik a
má sik Szer zõ dõ Fél fel ség te rü le té re, úgy ezek a fog lal koz -
ta tot tak úgy mi nõ sül nek, mint aki ket an nak a Szer zõ dõ
Fél nek a fel ség te rü le tén fog lal koz tat nak, mint ame lyen az
érin tett fog lal koz ta tó szék he lye van.

(5) Az egyik Szer zõ dõ Fél lo bo gó ja alatt ha jó zó ha jón
szol gá la tot tel je sí tõ sze mély zet re azon Szer zõ dõ Fél jog -
sza bá lyai al kal ma zan dók, amely nek lo bo gó ja alatt a hajó
ha jó zik. Ez a sza bály meg fe le lõ en irány adó az egyéb vízi
jár mû ve ken al kal ma zott sze mé lyek re is.

(6) Az egyik Szer zõ dõ Fél lo bo gó ja alatt ha jó zó hajó áru 
ra ko dá sá val, ja ví tá sá val vagy fel ügye le té vel meg bí zott
– az (5) be kez dés ben nem em lí tett – sze mé lyek re ab ban az
idõ ben, amíg a hajó a má sik Szer zõ dõ Fél fel ség vi ze in
vagy ki kö tõ jé ben tar tóz ko dik, azon Szer zõ dõ Fél jog sza -
bá lya it kell al kal maz ni, amely Szer zõ dõ Fél fel ség vi ze in
vagy ki kö tõ jé ben a hajó tar tóz ko dik.
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9. Cikk

A diplomáciai és konzuli képviseletek

A dip lo má ci ai és kon zu li kép vi se let tag ja i ra, il let ve ki -
zá ró lag e sze mé lyek al kal ma zá sá ban álló ma gán sze mély -
zet re az 1961. áp ri lis 18-án meg kö tött a dip lo má ci ai kap -
cso la tok ról  szóló Bé csi Egyez mény és az 1963. áp ri lis
24-én meg kö tött a kon zu li kap cso la tok ról  szóló Bé csi
Egyez mény meg fe le lõ ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

10. Cikk

Kivételek az alkalmazandó jogszabályokra vonatkozó
rendelkezések alól

A Szer zõ dõ Fe lek ille té kes ha tó sá gai vagy az ál ta luk
meg ne ve zett in téz mé nyek és szer vek a fog lal koz ta tó és a
fog lal koz ta tott kö zös ké rel mé re vagy az ön ál ló vál lal ko zó
ké rel mé re kö zös meg egye zés alap ján a je len Egyez mény -
ben nem sza bá lyo zott to váb bi ki vé te le ket ál la pít hat nak
meg a 7–9. Cik kek alól, az zal a fel té tel lel, hogy az érin tett
sze mély to vább ra is va la me lyik Szer zõ dõ Fél jogszabá -
lyainak ha tá lya alatt ma rad vagy ha tá lya alá ke rül. Az el té -
rés sel kap cso la to san figye lembe kell ven ni a fog lal koz ta -
tás jel le gét és kö rül mé nye it.

III. Rész

AZ ELLÁTÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
RENDELKEZÉSEK

1. Fejezet

BETEGSÉGI ÉS ANYASÁGI ELLÁTÁSOK

11. Cikk

Biztosítási idõk egybeszámítása

A ter mé szet be ni, il let ve pénz be li el lá tá sok ra vo nat ko zó
jo go sult sá gok meg szer zé sé hez, fenn tar tá sá hoz és vissza -
ál lí tá sá hoz a mind két Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rint
szer zett biz to sí tá si idõ ket egy be kell szá mí ta ni, ki vé ve, ha
ezek ugyan azon idõ re es nek.

12. Cikk

Természetbeni ellátások

(1) Az a sze mély, aki az egyik Szer zõ dõ Fél ille té kes in -
téz mé nyé nél ter mé szet be ni szol gál ta tás ra jo go sult és a
má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén la kik, va la mint az a sze mély,

aki nek az el lá tás hoz való joga a biz to sí tott sze mély jo gá -
ból ered, az ille té kes in téz mény ter hé re jo go sult a la kó he -
lye sze rin ti in téz mény tõl ter mé szet be ni el lá tá sok ra, az erre 
az in téz mény re ér vé nyes jog sza bá lyok sze rint úgy, mint ha
en nél vol na jo go sult.

(2) Az a sze mély, aki az egyik Szer zõ dõ Fél ille té kes in -
téz mé nyé nél ter mé szet be ni szol gál ta tás ra jo go sult és a
má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén való tar tóz ko dá sa so rán sür -
gõs sé gi el lá tás ra szo rul, va la mint az a sze mély, aki nek az
el lá tás hoz való joga a biz to sí tott sze mély jo gá ból ered, az
ille té kes in téz mény ter hé re jo go sult tar tóz ko dá sá nak he lye 
sze rin ti in téz mény tõl ter mé szet be ni el lá tá sok ra, az erre az
in téz mény re ér vé nyes jog sza bá lyok sze rint, ha az érin tett
sze mély nem or vo si gyógy ke ze lés igény be vé te le cél já ból
uta zott a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le té re. Sür gõs sé gi el lá tás
az az el lá tás, amely nem ha laszt ha tó a la kó hely re való
vissza té rés idõ pont já ig.

(3) Az (1)–(2) be kez dés ese té ben a na gyobb ér té kû gyó -
gyá sza ti se géd esz kö zök és más je len tõs ter mé szet be ni el -
lá tá sok nyúj tá sa az ille té kes in téz mény elõ ze tes hoz zá já ru -
lá sá tól függ, erre a hoz zá já ru lás ra nincs szük ség, ha az el -
lá tás nyúj tá sa nem ha laszt ha tó az érin tett sze mély éle té nek 
vagy egész sé gé nek ko moly ve szé lyez te té se nél kül, vagy
ha a 16. Cikk (2) be kez dé se ér tel mé ben a költ sé ge ket áta -
lány összeg ben való fi ze tés út ján meg té rí tik.

(4) Ha a sür gõs sé gi egész ség ügyi el lá tás nyúj tá sa után az
érin tett sze mélyt, va la mint azt a sze mélyt, aki nek az el lá tás -
hoz való joga a biz to sí tott sze mély jo gá ból ered, csak be teg -
szál lí tás ra al kal mas gép jár mû vön le het az ille té kes in téz -
mény sze rin ti Szer zõ dõ Fél te rü le té re szál lí ta ni, a ter mé szet -
be ni el lá tá sok nyúj tá sa sze rin ti Szer zõ dõ Fél te rü le tén a ha -
tá rig tör té nõ be teg szál lí tás költ sé ge it az ille té kes in téz mény
té rí ti. Kü lö nös ese tek ben, ami kor be teg szál lí tá sa csak légi
úton le het sé ges, a be teg szál lí tást az ille té kes in téz mény ter -
hé re az a Szer zõ dõ Fél vég zi, amely nek te rü le tén a ter mé -
szet be ni el lá tást nyúj tot ták. Az ille té kes  intézmény dönt a
költ sé gek függ vé nyé ben és a be teg egész ség ügyi ál la po tá ra
te kin tet tel ar ról, hogy az érin tett sze mély to váb bi gyógy ke -
ze lé sé re, avagy ha za szál lí tá sá ra ke rül sor.

(5) Az a sze mély, aki az ille té kes ma gyar in téz mény nél
ter mé szet be ni szol gál ta tás ra jo go sult és meg sze rez te, vagy 
meg szer zi en nek az in téz mény nek a hoz zá já ru lá sát ah hoz,
hogy az ál la po tá nak meg fe le lõ ter mé szet be ni el lá tás
igény be vé te le cél já ból utaz zon Ro má ni á ba, az ille té kes
ma gyar in téz mény ter hé re jo go sult ter mé szet be ni el lá tá -
sok ra, a ro mán in téz mény re ér vé nyes jog sza bá lyok sze rint
úgy, mint ha en nél vol na biz to sí tott.

13. Cikk

Pénzbeli ellátások

A pénz be li el lá tá sok az ille té kes in téz mény ál tal, a rá
néz ve ha tá lyos jog sza bá lyok sze rint fo lyó sí tan dók.
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14. Cikk

A nyugdíjasok jogainak érvényesítése

(1) Az a sze mély, aki mind két Szer zõ dõ Fél jog -
szabályai alap ján nyug dí jat kap, a ter mé szet be ni el lá tá sok -
ra a la kó he lyén jo go sult a la kó he lye sze rin ti in téz mény ter -
hé re.

(2) An nak a sze mély nek, aki csak az egyik Szer zõ dõ
Fél  jog sza bá lyai alap ján kap nyug dí jat, és la kó he lye a
 másik Szer zõ dõ Fél fel ség te rü le tén van, a természet -
beni ellátásokat a la kó hely sze rin ti in téz mény nyújt ja a rá
vo nat ko zó sza bá lyok sze rint, de az ille té kes in téz mény
 terhére.

(3) A (2) be kez dés meg fe le lõ en al kal ma zan dó arra a
sze mély re is, aki a nyug dí jas jo go sult sá gá ból ere dõ en jo -
go sult ter mé szet be ni el lá tás ra.

(4) Az (1)–(3) be kez dés elõ írá sai mind ad dig nem al kal -
maz ha tók, amíg az érin tett sze mély jö ve de lem szer zõ te vé -
keny sé ge alap ján a ter mé szet be ni el lá tá sok ra la kó he lyén
– a la kó hely sze rin ti Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rint –
biz to sít va van.

15. Cikk

A lakóhely és a tartózkodás helye szerinti
intézmény

A je len Egyez mény 12. és 14. Cik ke i ben fel so rolt ter -
mé szet be ni el lá tá so kat nyúj tó in téz mé nyek rõl az Igaz ga tá -
si Meg ál la po dás ren del ke zik.

16. Cikk

A természetbeni ellátásokkal kapcsolatos költségek
megtérítése

(1) Az ille té kes in téz mény az igaz ga tá si költ sé gek ki vé -
te lé vel meg té rí ti a má sik Szer zõ dõ Fél in téz mé nyé nek a
ter mé szet be ni el lá tá sok tel je sí té se kap csán fel me rült költ -
sé ge ket.

(2) A Szer zõ dõ Fe lek össze kö tõ szer vei meg ál la pod hat -
nak ab ban, hogy az el szá mo lá si el já rás egy sze rû sí té se ér -
de ké ben a fel me rült költ sé ge ket va la mennyi jo go sult vagy
a jo go sul tak bi zo nyos cso port jai ese té ben áta lány összeg -
ben szá mol ják el és té rí tik meg egy más nak.

2. Fejezet

MUNKAHELYI BALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI
BETEGSÉGEK

17. Cikk

Jogosultságok megállapítása és szolgáltatások
igénybevétele

(1) Az egyik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rint biz to sí -
tott sze mély, aki a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén mun ka he -
lyi bal eset bõl vagy fog lal ko zá si be teg ség bõl ere dõ en el lá -
tást kap, az Egyez mény 12. Cikk (1) be kez dé se sze rint
 jogosult a ter mé szet be ni el lá tá sok ra. A biz to sí tott sze mély
az ille té kes in téz mény tõl igé nyel he ti a ter mé szet be ni el lá -
tá sá val kap cso la tos, iga zolt és más hon nan meg nem té rü lõ
költ sé ge i nek vissza té rí té sét, ame lyek azért ke let kez tek,
mert az el lá tá sok nyúj tá sá ra nem an nak a Szer zõ dõ Fél nek
a te rü le tén ke rült sor, ahol az érin tett sze mély biz to sí tott,
vagy az el lá tást szük sé ges sé tevõ bal eset vagy meg be te ge -
dés ide jén biz to sí tott volt.

(2) Ha az egyik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai elõ ír ják,
hogy a mun ka he lyi bal eset vagy fog lal ko zá si be teg ség kö -
vet kez té ben be állt ke re sõ ké pes ség-csök ke nés fo ká nak
vagy az el lá tás ra való igény jo go sult ság nak a meg ál la pí tá -
sá nál ezen jog sza bá lyok ér tel mé ben a meg elõ zõ mun ka he -
lyi bal ese tet vagy fog lal ko zá si be teg sé get is figye lembe
kell ven ni, ak kor a má sik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze -
rin ti mun ka he lyi bal ese te ket és fog lal ko zá si be teg sé ge ket
is figye lembe kell ven ni.

(3) Az ille té kes in téz mény – a rá vo nat ko zó jog sza bá -
lyok sze rint – a ke re sõ ké pes ség nek a mun ka he lyi bal eset
vagy fog lal ko zá si be teg ség kö vet kez té ben be állt csök ke -
né se mér té ke sze rint ál la pít ja meg a pénz be li el lá tást.

(4) Ha a mun ka vég zés he lyé re tör té nõ uta zás so rán bal -
eset tör té nik a má sik Szer zõ dõ Fél fel ség te rü le tén, ak kor
ezt úgy kell te kin te ni, mint ha an nak a Szer zõ dõ Fél nek a
fel ség te rü le tén tör tént vol na, ahol a biz to sí tott biz to sít va
van.

18. Cikk

Az egészségre veszélyes foglalkozások figye lembevétele

(1) Amennyi ben va la mely fog lal ko zá si be teg ség ese tén
mind két Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rint pénz be li el lá -
tást kel le ne nyúj ta ni, ak kor az el lá tás csak azon Szer zõ dõ
Fél ille té kes in téz mé nyét ter he li, amely nek a te rü le tén
utol já ra foly tat ták azt a te vé keny sé get, amely a fog lal ko -
zá si be teg sé get fel te he tõ en okoz ta.

(2) Ál la pot rosszab bo dás ese tén az el lá tás új bó li meg -
állapítására az (1) be kez dés ben fog lalt elõ írá so kat kell
 alkalmazni. Amennyi ben ez az ál la pot rosszab bo dás újabb
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egész sé get ve szé lyez te tõ fog lal koz ta tás  miatt kö vet ke zik
be, ak kor az ál la pot rosszab bo dás  miatti el lá tás ra való
igény jo go sult ság azon Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rint
áll fenn, ame lyek sze rint ezt az ál la pot rosszab bo dást fel te -
he tõ en elõ idé zõ fog lal ko zást gya ko rol ták. Az elsõ Szer zõ -
dõ Fél in téz mé nye ilyen ese tek ben is kö te les nyúj ta ni a
fog lal ko zá si be teg ség re vo nat ko zó ko ráb ban meg ál la pí tott 
el lá tást, a má so dik Szer zõ dõ Fél in téz mé nye pe dig azt a
több let el lá tást nyújt ja, amely a már ki ala kult be teg ség
rosszab bo dá sa és a rosszab bo dás elõt ti ál la pot nak meg fe -
le lõ el lá tás kö zött meg ál la pít ha tó.

19. Cikk

A költségek megtérítése

Az ille té kes in téz mény az igaz ga tá si költ sé gek ki vé te lé -
vel meg té rí ti a má sik Szer zõ dõ Fél in téz mé nyé nek a ter -
mé szet be ni el lá tá sok tel je sí té se kap csán fel me rült tény -
leges költ sé ge it.

3. Fejezet

NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS

20. Cikk

A biztosítási idõk egybeszámítása

(1) Ha az egyik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rint va la -
mely el lá tás ra való jo go sult ság meg szer zé se, fenn tar tá sa
vagy új ra éle dé se biz to sí tá si idõk meg szer zé sé tõl függ, ak -
kor en nek a Szer zõ dõ Fél nek az ille té kes in téz mé nye – ha
az egyik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai alap ján nin cse nek meg 
a szük sé ges fel té te lek az el lá tá si igény jo go sult ság ra –
figye lembe ve szi a má sik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze -
rint szer zett biz to sí tá si idõ ket is, mint ha azo kat az ál ta la
 alkalmazott jog sza bá lyok sze rint sze rez ték vol na, fel té ve,
hogy azok nem ugyan azon idõ szak ra es nek.

(2) Ha az egyik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rint meg -
ha tá ro zott el lá tá sok nyúj tá sa olyan fog lal ko zás ban szer -
zett biz to sí tá si idõ meg szer zé sé tõl függ, amely re kü lön
rend szer lé te zik vagy az el lá tás ra való jo go sult ság meg ha -
tá ro zott szak má ban vagy fog lal ko zás ban töl tött idõ függ -
vé nye, úgy ezen el lá tá sok nyúj tá sá ra a má sik Szer zõ dõ Fél
jog sza bá lyai sze rint szer zett biz to sí tá si idõ ket csak ak kor
le het figye lembe ven ni, ha azo kat a meg fe le lõ rend szer -
ben, en nek hi á nyá ban pe dig ha son ló szak má ban vagy fog -
lal ko zás ban sze rez ték. Ha a biz to sí tá si idõk egy be szá mí tá -
sa nem ala poz za meg az igény jo go sult sá got az el lá tás
 külön rend sze ré ben, a biz to sí tá si idõ ket a biz to sí tás ál ta lá -
nos rend sze ré ben kell egy be szá mí ta ni.

(3) A be szá mí tan dó biz to sí tá si idõk mér té ké re egye bek -
ben a má sik Szer zõ dõ Fél azon jog sza bá lyai mér va dók,
ame lyek sze rint azo kat meg sze rez ték.

(4) Amennyi ben az egyik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai
sze rint az (1) és a (2) be kez dés al kal ma zá sa nél kül is fenn -
áll az el lá tás ra való igény jo go sult ság, úgy az el lá tást en nek 
a Szer zõ dõ Fél nek az ille té kes in téz mé nye ki zá ró lag a rá
vo nat ko zó jog sza bá lyok elõ írá sai sze rint figye lembe
 veendõ biz to sí tá si idõk alap ján ál la pít ja meg.

21. Cikk

A magyar részellátások megállapítása

Ha az érin tett sze mély csak a biz to sí tá si idõk egybe -
számításának figye lembe véte lével ren del ke zik a ma gyar
jog sza bá lyok sze rin ti nyug díj ra való jo go sult ság gal, úgy a
ma gyar in téz mény ki szá mít ja a nyug díj azon össze gét, ame -
lyet vi sel nie kel le ne, ha a nyug díj ki szá mí tá sá nál mind két
Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rint meg szer zett összes biz to -
sí tá si idõ ket kel le ne figye lembe ven ni. Az így ki szá mí tott
nyug díj nak azon ré szét fo lyó sít ja az in téz mény, amely a ma -
gyar jog sza bá lyok sze rint meg szer zett biz to sí tá si idõk nek a
mind két Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rint szer zett összes
biz to sí tá si idõk höz vi szo nyí tott ará nyá nak meg fe lel.

22. Cikk

A román részellátások megállapítása

Ha a ro mán tör vényekkel össz hang ban az el lá tá si jo go -
sult ság ki zá ró lag a 20. Cikk (1) be kez dé se alap ján áll fenn, 
az ille té kes in téz mény az el lá tás tény le ges össze gét a ro -
mán tör vények sze rint meg va ló sult idõ szak kal ará nyo san
ál la pít ja meg.

23. Cikk

Az ellátások kiszámításának alapja

Ha az egyik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai az el lá tás ki szá -
mí tá sát a jö ve de lem re, il let ve a be fi ze tett já ru lék ra ala poz -
zák, en nek a Szer zõ dõ Fél nek az ille té kes in téz mé nye ki -
zá ró lag a sa ját jog sza bá lyai sze rin ti jö ve del met, il let ve be -
fi ze tett já ru lé kot ve szi figye lembe.

24. Cikk

1 évnél rövidebb biztosítási idõszak

(1) A 20. Cik ket fi gyel men kí vül hagy va, ha az egyik
Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rint meg ál la pí tott tel jes biz -
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to sí tá si idõ tar tam rö vi debb mint egy év, és ki zá ró lag ezt az
idõ tar ta mot véve szá mí tás ba ezen jog sza bá lyok alap ján
egyet len jo go sult ság sem nyer he tõ, ezen Szer zõ dõ Fél in -
téz mé nye nem kö te les el lá tás nyúj tá sá ra az em lí tett idõ -
szak ra vo nat ko zó an.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett biz to sí tá si idõ sza ko kat
a má sik Szer zõ dõ Fél úgy ve szi szá mí tás ba, mint ha azok a
sa ját jog sza bá lyai sze rint tel je sül tek vol na.

4. Fejezet

MUNKANÉLKÜLISÉG

25. Cikk

Munkanélküli járadék

(1) Amennyi ben az egyik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai
egy bi zo nyos hosszú sá gú idõ tar tam tel je sí té sé tõl te szik
füg gõ vé a já ra dék fo lyó sí tá sát, vagy a já ra dék fo lyó sí tá sá -
nak idõ tar ta mát, ugye ne zen Szer zõ dõ Fél ille té kes in téz -
mé nye – amennyi ben szük sé ges – úgy te kin ti a má sik
Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai ér tel mé ben tel je sí tett biz to sí tá si 
idõ tar ta mo kat, mint ha azok a sa ját jog sza bá lyai ér tel mé -
ben tel je sül tek vol na, ha a Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze -
rint is biz to sí tá si idõ szak nak mi nõ sül nek és nem fe dik le
egy mást.

(2) A Szer zõ dõ Fe lek ál lam pol gá rai – fel té ve, ha a Szer -
zõ dõ Fe lek jog sza bá lyai et tõl el té rõ en nem ren del kez nek – 
azon ál lam ban jo go sul tak mun ka nél kü li já ra dék ra, amely
Szer zõ dõ Fél ál lam pol gá rai, füg get le nül at tól, hogy me -
lyik ál lam te rü le tén vol tak biz to sít va mun ka nél kü li vé vá -
lá suk elõtt.

(3) A ro má ni ai mun ka nél kü li já ra dék igény jo go sult ság
meg ál la pí tá sá hoz az (1) be kez dés ben elõ ír ta kat kell figye -
lembe ven ni a biz to sí tá si idõk összeg zé sé re vo nat ko zó an,
de szük sé ges a ro má ni ai tör vények sze rin ti biz to sí tá si idõk 
meg lé te, amely bõl az utol só ti zen két hó nap ból leg alább
hat hó na pot a szol gál ta tá si igény be nyúj tá sa elõt ti idõ szak -
ban Ro má ni á ban kell meg va ló sí ta ni.

(4) A mun ka nél kü li já ra dék össze gé nek a ma gyar jog -
sza bá lyok sze rint tör té nõ meg ál la pí tá sá nál a má sik Szer -
zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rint meg va ló sult biz to sí tá si idõ -
szak ide jén re a li zált jö ve del me ket úgy ve szik figye lembe,
hogy a ma gyar or szá gi azo nos vagy ha son ló be osz tás ban
ér vé nyes át lag ke re se tet ve szik figye lembe.

(5) Az egyik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai alap ján meg ál -
la pí tott mun ka nél kü li já ra dék fo lyó sí tá sá nak idõ tar ta mát
csök ken te ni kell az zal az idõ vel, amely alatt a mun ka nél -
kü li a má sik Szer zõ dõ Fél fel ség te rü le tén a ké re lem be -

nyúj tá sá nak nap ját meg elõ zõ ti zen két hó na pon be lül va la -
mi lyen mun ka nél kü li já ra dék ban ré sze sült.

IV. Rész

VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. Fejezet

HIVATALI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

26. Cikk

Hivatali segítségnyújtás és orvosi vizsgálat

(1) Az Egyez mény vég re haj tá sa cél já ból a Szer zõ dõ Fe -
lek ha tó sá gai és in téz mé nyei köl csö nö sen se gí tik egy mást, 
és úgy jár nak el, mint ha sa ját jog sza bá lya i kat haj ta nák
vég re. Az em lí tett ha tó sá gok és in téz mé nyek ál tal nyúj tott
hi va ta li se gít ség nyúj tás díj men tes.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kat az or vo si vizs gá la -
tok ra is meg fe le lõ en al kal maz ni kell. A vizs gá la tok költ sé -
ge it, az uta zá si költ sé ge ket, a jö ve de lem ki esést, a meg -
figyelés cél já ból tör té nõ be uta lás költ sé ge it és az egyéb
kész pén zes ki adá so kat – a pos tai költ sé gek ki vé te lé vel –
az azt kérõ szerv nek meg kell té rí te nie, ha azt mind két
Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai le he tõ vé te szik. Ha az or vo si
vizs gá lat mind két Szer zõ dõ Fél jog sza bá lya i nak vég re haj -
tá sa, il let ve ille té kes in téz mé nyé nek ér de ké ben áll, úgy a
költ sé ge ket egy más szá má ra nem kell meg té rí te ni.

(3) A Szer zõ dõ Fe lek ille té kes ha tó sá gai köl csö nö sen
tá jé koz tat ják egy mást az Egyez mény al kal ma zá sá val kap -
cso la tos va la mennyi in téz ke dés rõl, to váb bá a je len Egyez -
ményt érin tõ va la mennyi jog sza bá lyi vál to zás ról és az
Egyez mény al kal ma zá sa so rán fel me rült gya kor la ti ne héz -
sé gek rõl.

27. Cikk

A végrehajtható döntések és az okiratok elismerése

(1) Az egyik Szer zõ dõ Fél igaz ság szol gál ta tá si szer ve i -
nek a je len Egyez mény ha tá lya alá tar to zó ha tá ro za ta it,
 valamint in téz mé nye i nek vagy ha tó sá ga i nak a tár sa da lom -
biz to sí tás sal kap cso la tos já ru lé kok ra és egyéb kö ve te lé -
sek re vo nat ko zó vég re hajt ha tó ok ira ta it a má sik Szer zõ dõ
Fél igaz ság szol gál ta tá si szer vei, ha tó sá gai és más in téz mé -
nyei el is me rik.

(2) Az el is me rés csak ak kor ta gad ha tó meg, ha az el len -
té tes len ne azon Szer zõ dõ Fél jogi ren del ke zé se i vel, il let -
ve köz rend jé vel, amely ben va la mely ha tá ro za tot, il let ve
ok ira tot el kel le ne is mer ni.
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(3) Az (1) be kez dés sze rint el is mert vég re hajt ha tó dön -
té se ket, il let ve ok ira to kat a má sik Szer zõ dõ Fél fel ség te rü -
le tén vég re kell haj ta ni. A vég re haj tá si el já rás le foly ta tá sá -
ra azon Szer zõ dõ Fél nek a vég re haj tás ra vo nat ko zó ha tá -
lyos jog sza bá lya it kell al kal maz ni, amely nek fel ség te rü le -
tén a szó ban for gó ha tá ro za tok, il let ve ok ira tok vég re haj tá -
sá ra sor ke rül.

(4) Az in téz mé nyek nek já ru lék fi ze té si hát ra lé kok kal
össze füg gés ben az egyik Szer zõ dõ Fél fel ség te rü le tén tá -
masz tott kö ve te lé se it a má sik Szer zõ dõ Fél fel ség te rü le tén 
le foly ta tan dó vég re haj tá si, va la mint csõd- és egyez sé gi,
fel szá mo lá si és vég el szá mo lá si el já rá sok so rán az érin tett
Szer zõ dõ Fél fel ség te rü le tén tá masz tott meg fe le lõ kö ve te -
lé sek kel azo nos mó don kell figye lembe ven ni.

28. Cikk

Az ellátásokért felelõs intézmények jogai
harmadik féllel szemben

(1) Ha egy sze mély az egyik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai
sze rint a má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén be kö vet ke zett ese -
mény kö vet kez té ben ke let ke zett kár te kin te té ben el lá tás -
ban ré sze sül, az el lá tá sok nyúj tá sá ra kö te le zett in téz mény
a kár té rí tés re kö te le zett har ma dik fél lel szem ben köz vet -
len jo gok kal ren del ke zik, és e jo gát a má sik Szer zõ dõ Fél
el is me ri.

(2) Ha az egya zon ká re set kap csán nyúj tott, ha son ló jel -
le gû el lá tá sok ból mind az egyik Szer zõ dõ Fél in téz mé nye,
mind a má sik Szer zõ dõ Fél in téz mé nye jo go sult a té rí tés re, 
úgy az egyik Szer zõ dõ Fél in téz mé nye a má sik Szer zõ dõ
Fél in téz mé nyé nek ké ré sé re an nak té rí té si igé nyét is ér vé -
nye sí ti. A har ma dik fél men te sí tõ ha tállyal az egyik vagy a
má sik in téz mény ja vá ra tör té nõ fi ze tés út ján mind két
 intézmény té rí té si igé nyét ki elé gít he ti. Az in téz mé nyek az
ál ta luk nyúj tott el lá tá sok ará nyá ban tar toz nak el szá mol ni
egy más sal.

29. Cikk

Illetékek és hitelesítések alóli mentesítés

(1) Az egyik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai ér tel mé ben az
ezen jog sza bá lyok al kal ma zá sá val össze füg gés ben be mu -
ta tan dó do ku men tu mok ra vo nat ko zó il le ték men tes ség
vagy il le ték ked vez mény a má sik Szer zõ dõ Fél ha tó sá ga i -
nak és szer ve i nek be mu ta tan dó meg fe le lõ do ku men tu -
mok ra is ki ter jed.

(2) Az egyik Szer zõ dõ Fél ha tó sá gai és szer vei ál tal a
má sik Szer zõ dõ Fél ha tó sá gai és szer vei szá má ra fel hasz -
ná lás cél já ból meg kül dött do ku men tu mo kat nem szük -

séges köz jegy zõ ál tal hi te le sí te ni vagy más ha son ló for ma -
sá gok nak alá vet ni.

30. Cikk

Hivatalos nyelv használata

(1) A Szer zõ dõ Fe lek in téz mé nyei, ha tó sá gai és más
szer vei a je len Egyez mény al kal ma zá sa so rán sa ját hi va ta -
los nyel vü kön köz vet le nül érint kez het nek egy más sal.

(2) A Szer zõ dõ Fe lek in téz mé nyei, ha tó sá gai és
más szer vei do ku men tu mo kat nem uta sít hat nak vissza
azért, mert azok a má sik Szer zõ dõ Fél hi va ta los nyel vén
ké szül tek.

31. Cikk

A kérelmek elõterjesztése

(1) Ha az egyik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rin ti el lá -
tás ra vo nat ko zó ké rel met a má sik Szer zõ dõ Fél nek egy
olyan szer vé nél nyúj tot ták be, amely a rá vo nat ko zó jog -
sza bá lyok sze rint jo go sult a meg fe le lõ el lá tás fo lyó sí tá sa
irán ti ké re lem át vé te lé re, ak kor a ké re lem úgy te kin ten dõ,
mint ha ezt az ille té kes in téz mé nyé nél nyúj tot ták vol na be.
Ez a ren del ke zés egyéb ké rel mek re, va la mint nyi lat ko za -
tok ra és jog or vos la tok ra is meg fe le lõ en al kal ma zan dó.

(2) Az egyik Szer zõ dõ Fél azon in téz mé nyei, ha tó sá gai
vagy egyéb szer vei, ame lyek nél az (1) be kez dés sze rin ti
do ku men tu mo kat be nyúj tot ták, kö te le sek ha la dék ta la nul
to váb bí ta ni azt a má sik Szer zõ dõ Fél ille té kes in téz mé nyé -
hez, ha tó sá gá hoz vagy egyéb szer vé hez.

(3) Az egyik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rint fo lyó sí -
tan dó el lá tás irán ti ké re lem a má sik Szer zõ dõ Fél jog sza -
bá lyai sze rint fo lyó sí tan dó el lá tás irán ti ké re lem nek is
 minõsül. Ez a ren del ke zés nem ér vé nyes ak kor, ha a ké rel -
me zõ ki fe je zet ten kéri, hogy a má sik Szer zõ dõ Fél jog sza -
bá lyai sze rint meg szer zett pénz be li el lá tás ra vo nat ko zó
igény jo go sult ság meg ál la pí tá sát ha lasszák el.

32. Cikk

Adatvédelem

(1) Amennyi ben a je len Egyez mény alap ján sze mé lyes
ada tok köz lé sé re ke rül sor, úgy az érin tett Szer zõ dõ Fél
ille té kes in téz mé nye, ha tó sá ga vagy egyéb szer ve – fi gye -
lem mel az egyé nek vé del mé rõl a sze mé lyes ada tok gépi
fel dol go zá sa so rán Stras bo urg ban, 1981. ja nu ár 28. nap ján 
kelt Egyez mény ren del ke zé se i re is – a ha tá lyos bel sõ jog
sza bá lyai alap ján jár el.

(2) A bel sõ jog sza bá lyai al kal ma zan dó ak a vál la la ti és
az üz le ti tit kok ra is.
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2. Fejezet

AZ EGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSA ÉS ÉRTELMEZÉSE

33. Cikk

Igazgatási megállapodás és összekötõ szervek

(1) A Szer zõ dõ Fe lek kor má nyai vagy ille té kes ha tó sá -
gai a je len Egyez mény vég re haj tá sá hoz szük sé ges meg ál -
la po dá so kat köt het nek.

(2) A Szer zõ dõ Fe lek nek a je len Egyez mény vég re haj -
tá sá ra jo go sult össze kö tõ szer ve it a je len Egyez mény
„Igaz ga tá si Meg ál la po dás”-a rög zí ti.

(3) Az össze kö tõ szer vek és az ille té kes in téz mé nyek
– az (1) be kez dés érin tet le nül ha gyá sá val – jo go sul tak,
hogy az ille té kes ha tó sá gok be vo ná sá val meg ál la pod ja nak 
az Egyez mény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
ben, be le ért ve a pénz be li el lá tá sok meg té rí té sé vel és
 folyósításával kap cso la tos el já rást is.

34. Cikk

A kifizetés pénzneme

(1) Ezen Egyez mény ér tel mé ben ki fi ze tés re ke rü lõ el lá -
tá so kat azon Szer zõ dõ Fél pénz ne mé ben tel je sí tik, amely -
nek ille té kes in téz mé nye az el lá tá so kat nyújt ja.

(2) Ezen Egyez mény al kal ma zá sá ból szár ma zó, a má sik 
Szer zõ dõ Fél ál tal tel je sí tett ki fi ze té sek pénz ne me: euró.

35. Cikk

Jogalap nélküli kifizetések visszatérítése

Ha az egyik Szer zõ dõ Fél in téz mé nye jog alap nél kül
vagy té ve sen fo lyó sí tott pénz be li el lá tást, az így fo lyó sí tott 
összeg a má sik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rint fo lyó sí -
tott el lá tás ból az érin tett in téz mény ja vá ra le von ha tó.

36. Cikk

A vitás kérdések rendezése

(1) Bár mely né zet el té rést, amely a je len Egyez mény ér -
tel me zé sé vel vagy al kal ma zá sá val kap cso lat ban fel me rül,
a Szer zõ dõ Fe lek ille té kes ha tó sá gai kö zöt ti kon zul tá ci ó -
val kell ren dez ni.

(2) Amennyi ben a fenn ál ló prob lé ma az (1) be kez dés
sze rin ti mó don nem ren dez he tõ, ak kor a Szer zõ dõ Fe lek
dip lo má ci ai úton egyez tet nek.

V. Rész

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

37. Cikk

Igényjogosultságok a jelen Egyezmény alapján

(1) Ezen Egyez mény bõl jo gok nem ke let kez nek a ha -
tály ba lé pé sét meg elõ zõ idõ szak ra.

(2) Ezen Egyez mény ha tály ba lé pé se elõtt a Szer zõ dõ
Fe lek jog sza bá lyai ér tel mé ben tel je sí tett biz to sí tá si idõ -
sza ko kat figye lembe ve szik ezen Egyez mény bõl szár ma zó 
jo gok ér vé nye sí té sé nek cél já ból.

(3) Je len Egyez mény ha tály ba lé pé se elõtt meg ál la pí tott
el lá tá so kat nem szá mol ják újra, ha nem a Szer zõ dõ Fe lek
ille té kes in téz mé nyei je len Egyez mény ha tály ba lé pé se
után vál to zat la nul fo lyó sít ják, amíg az érin tett sze mély a
la kó he lyét egy má sik ál lam te rü le té re nem he lye zi át.
 Abban az eset ben, ha má sik ál lam ba köl tö zik, az igény el -
bí rá lá sa je len Egyez mény sza bá lyai sze rint tör té nik.

38. Cikk

Hatálybalépés

(1) Je len Egyez ményt meg kell erõ sí te ni és a Szer zõ dõ
Fe lek írás ban dip lo má ci ai úton köl csö nö sen ér te sí tik egy -
mást a hatályba lépéshez szük sé ges bel sõ el já rá sok befe -
jezésérõl.

(2) Je len Egyez mény az utol só ér te sí tés meg kül dé sé nek
hó nap ját kö ve tõ har ma dik hó nap elsõ nap ján lép ha tály ba.

(3) A je len Egyez mény ha tály ba lé pé se idõ pont já ban a
Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ro mán Nép köz tár sa ság
 között a szo ci ál po li ti ka te rén tör té nõ együtt mû kö dés rõl
Bu da pes ten, 1961. szep tem ber 7. nap ján kö tött Egyez -
mény ha tá lyát vesz ti.

39. Cikk

Az Egyezmény idõbeli hatálya

(1) A je len Egyez ményt a Szer zõ dõ Fe lek ha tá ro zat lan
idõ re kö tik. Bár mely Szer zõ dõ Fél jo go sult a je len Egyez -
ményt – írás ban, dip lo má ci ai úton – bár mely nap tá ri év
 végére leg alább há rom hó na pos ha tár idõ vel írás ban fel -
mon da ni. Ezen eset ben az Egyez mény tárgy év utol só nap -
ján ha tá lyát vesz ti.

(2) A je len Egyez mény fel mon dá sa ese tén az Egyez -
mény ren del ke zé sei sze rint biz to sí tott el lá tá sok és igény -
jo go sult sá gok to vább ra is ér vény ben ma rad nak.
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(3) Az Egyez mény ha tá lya alatt meg szer zett biz to sí tá si
idõk alap ján járó jo go kat je len Egyez mény alap ján kell el -
bí rál ni.

En nek hi te lé ül a Szer zõ dõ Fe lek kel lõ meg ha tal ma zás -
sal ren del ke zõ kép vi se lõi a je len Egyez ményt alá ír ták.

Ké szült Bu ka rest ben, 2005. ok tó ber 20-án két ere de ti
pél dány ban, ma gyar és ro mán nyel ven, mind két szö veg
egy aránt hi te les.

A Ma gyar Köz tár sa ság Ro má nia
ne vé ben ne vé ben”

4. § (1) Ez a tör vény a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ki vé tel lel a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény 2–3. §-a az Egyez mény 38. cik ké ben meg -
ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) Az Egyez mény, il let ve e tör vény 2–3. §-a ha tály ba -
lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül ügy mi nisz ter an nak is mert té
vá lá sát kö ve tõ en a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta la nul
köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(4) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ pont ban a
 Magyar Nép köz tár sa ság és a Ro mán Nép köz tár sa ság kö -
zött a szo ci ál po li ti ka te rén tör té nõ együtt mû kö dés rõl
 Budapesten, az 1961. szep tem ber 7. nap ján kö tött egyez -
mény ki hir de té sé rõl  szóló 1962. évi 5. tör vényerejû ren de -
let hatá lyát vesz ti.

(5) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a vég re haj tás ra 
szol gá ló meg ál la po dást ren de let ben hir des se ki.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sági el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2006. évi III.
tör vény

a Polgári Törvénykönyvrõl  szóló
1959. évi IV. tör vény, valamint egyes tör vények

fogyasztóvédelemmel összefüggõ
jogharmonizációs célú módosításáról*

A Polgári perrendtartásról  szóló
1952. évi III. tör vény módosításáról

1.  § A Pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör -
vény 23.  §-a (1) be kez dé sé nek k) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2005. de cem ber 19-i ülés nap ján fo gad ta el.

(A me gyei bí ró ság ha tás kö ré be tar toz nak)
„k) a tisz tes ség te len szer zõ dé si fel té te lek érvénytelen -

sége tár gyá ban [Ptk. 209/A.  § (1) és (2) bek., 209/B.  §,
301/A.  § (4)–(6) bek.] in dí tott pe rek;”

A Polgári Törvénykönyvrõl  szóló
1959. évi IV. tör vény módosítása

2.  § A Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör -
vény (a továb biak ban: Ptk.) 4.  §-ának (1) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A pol gá ri jo gok gya kor lá sa és a kö te le zett sé gek tel -
je sí té se so rán a fe lek a jó hi sze mû ség és tisz tes ség kö ve tel -
mé nyé nek meg fele lõen, köl csö nö sen együtt mû köd ve kö -
te le sek el jár ni.”

3.  § (1) A Ptk. 205.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„205.  § (1) A szer zõ dés a fe lek aka ra tá nak köl csö nös és
egy be hang zó ki fe je zé sé vel jön lét re.

(2) A szer zõ dés lét re jöt té hez a fe lek nek a lé nye ges,
 valamint a bár me lyi kük ál tal lé nye ges nek mi nõ sí tett kér -
dé sek ben való meg ál la po dá sa szük sé ges. Nem kell a fe lek -
nek meg ál la pod ni uk olyan kér dé sek ben, ame lye ket jog -
sza bály ren dez.

(3) A fe lek a szer zõ dés meg kö té sé nél együtt mû köd ni
kö te le sek, és fi gye lem mel kell len ni ük egy más jo gos ér de -
ke i re. A szer zõ dés kö tést meg elõ zõ en is tá jé koz tat ni uk kell 
egy mást a meg kö ten dõ szer zõ dést érin tõ min den lé nye ges
kö rül mény rõl.

(4) Ha a szer zõ dés kö té si kö te le zett ség ese té ben a szer -
zõ dé si nyi lat ko za tok el tér nek egy más tól, a fe lek kö te le sek
ál lás pont ja ik egyez te té sét meg kí sé rel ni.”

(2) A Ptk. a kö vet ke zõ 205/A–205/C.  §-sal egé szül ki:
„205/A.  § (1) Ál ta lá nos szer zõ dé si fel té tel nek mi nõ sül

az a szer zõ dé si fel té tel, ame lyet az egyik fél több szer zõ -
dés meg kö té se cél já ból egy ol da lú an, a má sik fél köz re mû -
kö dé se nél kül elõ re meg ha tá roz, és ame lyet a fe lek egye di -
leg nem tár gyal tak meg.

(2) Az ál ta lá nos szer zõ dé si fel té telt hasz ná ló fe let ter -
heli an nak bi zo nyí tá sa, hogy a szer zõ dé si fel té telt a fe lek
egye di leg meg tár gyal ták. Ezt a sza bályt kell meg fele lõen
al kal maz ni ab ban az eset ben is, ha a fe lek kö zött vi tás,
hogy a fo gyasz tói szer zõ dés ben a fo gyasz tó val szer zõ dõ
fél ál tal egy ol da lú an, elõ re meg ha tá ro zott szer zõ dé si fel té -
telt a fe lek egye di leg meg tár gyal ták-e.

(3) Az ál ta lá nos szer zõ dé si fel té tel nek mi nõ sí tés szem -
pont já ból kö zöm bös a szer zõ dé si fel té te lek ter je del me,
for má ja, rög zí té sé nek mód ja, és az a kö rül mény, hogy a
fel té te lek a szer zõ dé si ok irat ba szer keszt ve vagy at tól el -
vá laszt va je len nek meg.

205/B.  § (1) Az ál ta lá nos szer zõ dé si fel té tel csak ak kor
vá lik a szer zõ dés ré szé vé, ha al kal ma zó ja le he tõ vé tet te,
hogy a má sik fél an nak tar tal mát meg is mer je, és ha azt a
má sik fél ki fe je zet ten vagy rá uta ló ma ga tar tás sal elfo -
gadta.
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(2) Kü lön tá jé koz tat ni kell a má sik fe let ar ról az ál ta lá -
nos szer zõ dé si fel té tel rõl, amely a szo ká sos szer zõ dé si
gya kor lat tól, a szer zõ dés re vo nat ko zó ren del ke zé sek tõl
 lényegesen vagy va la mely ko ráb ban a fe lek kö zött al kal -
ma zott ki kö tés tõl el tér. Ilyen fel té tel csak ak kor vá lik a
szer zõ dés ré szé vé, ha azt a má sik fél – a kü lön, figyelem -
fel hívó tá jé koz ta tást köve tõen – ki fe je zet ten el fo gad ta.

205/C.  § Ha az ál ta lá nos szer zõ dé si fel té tel és a szer zõ -
dés más fel té te le egy más tól el tér, az utób bi vá lik a szer zõ -
dés ré szé vé.”

4.  § (1) A Ptk. 207.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha az ál ta lá nos szer zõ dé si fel té tel, il let ve a
 fogyasztói szer zõ dés tar tal ma az (1) be kez dés ben fog lalt
sza bály al kal ma zá sá val nem ál la pít ha tó meg egyértel -
mûen, a fel té tel meg ha tá ro zó já val szer zõ dõ fél, il let ve a
 fogyasztó szá má ra ked ve zõbb ér tel me zést kell el fo gad ni.”

(2) A Ptk. 207.  §-a a kö vet ke zõ új (3) be kez dés sel egé -
szül ki, és az ere de ti (3)–(5) be kez dés szá mo zá sa
(4)–(6) be kez dés re vál to zik:

„(3) Nem al kal maz ha tó a (2) be kez dés ben fog lalt ér tel -
me zé si sza bály a 209/B.  §, va la mint a 301/A.  § (5) és
(6) be kez dé se alap ján in dí tott el já rá sok ban vi ta tott ki -
kötés, il let ve ál ta lá nos szer zõ dé si fel té tel te kin te té ben.”

5.  § (1) A Ptk. 209.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö -
vet ke zõ al cím lép:

„A szer zõ dé si fel té te lek tisz tes ség te len sé ge”

(2) A Ptk. 209–209/B.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zé sek lép nek:

„209.  § (1) Tisz tes ség te len az ál ta lá nos szer zõ dé si fel té -
tel, il let ve a fo gyasz tói szer zõ dés ben egye di leg meg nem
tár gyalt szer zõ dé si fel té tel, ha a fe lek nek a szer zõ dés bõl
ere dõ jo ga it és kö te le zett sé ge it a jó hi sze mû ség és tisz tes -
ség kö ve tel mé nyé nek meg sér té sé vel egy ol da lú an és in do -
ko lat la nul a szer zõ dé si fel té tel tá masz tó já val szer zõ dést
kötõ fél hát rá nyá ra ál la pít ja meg.

(2) A fel té tel tisz tes ség te len vol tá nak meg ál la pí tá sa kor
vizs gál ni kell a szer zõ dés kö tés kor fenn ál ló min den olyan
kö rül ményt, amely a szer zõ dés meg kö té sé re ve ze tett,
 továbbá a ki kö tött szol gál ta tás ter mé sze tét, az érin tett fel -
té tel nek a szer zõ dés más fel té te le i vel vagy más szer zõ dé -
sek kel való kap cso la tát.

(3) Kü lön jog sza bály meg ha tá roz hat ja azo kat a fel té te -
le ket, ame lyek a fo gyasz tói szer zõ dés ben tisz tes ség te len -
nek mi nõ sül nek, vagy ame lye ket az el len ke zõ bizonyítá -
sáig tisz tes ség te len nek kell te kin te ni.

(4) A tisz tes ség te len szer zõ dé si fel té te lek re vo nat ko zó
ren del ke zé sek nem al kal maz ha tók a fõ szol gál ta tást meg ál -
la pí tó, il let ve a szol gál ta tás és az el len szol gál ta tás ará nyát
meg ha tá ro zó szer zõ dé si ki kö té sek re.

(5) Nem mi nõ sül het tisz tes ség te len nek a szer zõ dé si fel -
té tel, ha azt jog sza bály ál la pít ja meg, vagy jog sza bály elõ -
írásának meg fele lõen ha tá roz zák meg.

209/A.  § (1) Az ál ta lá nos szer zõ dé si fel té tel ként a szer -
zõ dés ré szé vé váló tisz tes ség te len ki kö tést a sé rel met
szen ve dett fél meg tá mad hat ja.

(2) Fo gyasz tói szer zõ dés ben az ál ta lá nos szer zõ dé si fel -
té tel ként a szer zõ dés ré szé vé váló, to váb bá a fo gyasz tó val
szer zõ dõ fél ál tal egy ol da lú an, elõ re meg ha tá ro zott és
egye di leg meg nem tár gyalt tisz tes ség te len ki kö tés sem -
mis. A sem mis ség re csak a fo gyasz tó ér de ké ben le het
 hivatkozni.

209/B.  § (1) Az ál ta lá nos szer zõ dé si fel té tel ként a
 fogyasztói szer zõ dés ré szé vé váló tisz tes ség te len ki kö tés
209/A.  § (2) be kez dé se sze rin ti ér vény te len sé gé nek meg -
ál la pí tá sát a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott szer ve zet
is kér he ti a bí ró ság tól. A bí ró ság a tisz tes ség te len ki kö tés
ér vény te len sé gét a ki kö tés al kal ma zó já val szer zõ dõ va la -
mennyi fél re ki ter je dõ ha tállyal meg ál la pít ja.

(2) A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott szer ve zet kér -
he ti to váb bá az olyan ál ta lá nos szer zõ dé si fel té tel tisz tes -
ség te len sé gé nek meg ál la pí tá sát, ame lyet fo gyasz tók kal
tör té nõ szer zõ dés kö té sek cél já ból ha tá roz tak meg és tet tek 
nyil vá no san meg is mer he tõ vé, ak kor is, ha az érin tett fel té -
tel még nem ke rült al kal ma zás ra.

(3) A bí ró ság a (2) be kez dés sze rin ti el já rás ban, ha meg -
ál la pít ja a sé rel mes ál ta lá nos szer zõ dé si fel té tel tisz tes ség -
te len sé gét, azt al kal ma zá sa ese té re (a jö võ re néz ve) – a ki -
kö tés nyil vá nos ság ra ho zó já val szer zõ dõ va la mennyi fél re 
ki ter je dõ ha tállyal – ér vény te len né nyil vá nít ja. A tisz tes -
ség te len szer zõ dé si fel té tel al kal ma zó ja kö te les a fo gyasz -
tó igé nyét az íté let alap ján ki elé gí te ni. A bí ró ság íté le té ben 
to váb bá el tilt ja a tisz tes ség te len ál ta lá nos szer zõ dé si fel té -
tel nyil vá nos ság ra ho zó ját a fel té tel al kal ma zá sá tól.

(4) Az (2) be kez dés sze rin ti per az el len is meg in dít ha tó, 
aki a fo gyasz tók kal tör té nõ szer zõ dés kö té sek cél já ból
meg ha tá ro zott és meg is mer he tõ vé tett tisz tes ség te len ál ta -
lá nos szer zõ dé si fel té tel al kal ma zá sát nyil vá no san ajánl ja.
A bí ró ság, ha meg ál la pít ja a sé rel mes ál ta lá nos szer zõ dé si
fel té tel tisz tes ség te len sé gét, azt – al kal ma zá sa ese té re –
 érvénytelenné nyil vá nít ja, és el tilt az al kal ma zás ra aján -
lástól.”

6.  § A Ptk. 236.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A meg tá ma dá si ha tár idõ meg kez dõ dik)
„c) a fe lek szol gál ta tá sa i nak fel tû nõ arány ta lan sá ga

vagy tisz tes ség te len szer zõ dé si fel té tel [209/A.  § (1) be -
kez dés, 301/A.  § (4) be kez dés] ese tén a sé rel met szen ve dõ
fél tel je sí té se kor – rész le tek ben tör té nõ tel je sí tés nél az
elsõ tel je sí tés kor –, il let ve, ha õ a tel je sí tés kor kény szer -
hely zet ben volt, en nek meg szûn te kor.”

7.  § A Ptk. 239.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„239.  § (1) A szer zõ dés rész be ni ér vény te len sé ge ese tén 
az egész szer zõ dés csak ak kor dõl meg, ha a fe lek azt az ér -
vény te len rész nél kül nem kö töt ték vol na meg. Jog sza bály
et tõl el té rõ en ren del kez het.
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(2) Fo gyasz tói szer zõ dés rész be ni ér vény te len ség ese -
tén csak ak kor dõl meg, ha a szer zõ dés az ér vény te len rész
nél kül nem tel je sít he tõ.”

8.  § A Ptk. 301/A.  §-a a kö vet ke zõ új (4)–(6) be kez dés -
sel egé szül ki, és az ere de ti (4)–(5) be kez dés szá mo zá sa
(7)–(8) be kez dés re vál to zik:

„(4) A ké se del mi ka mat mér té két vagy ese dé kes sé gét a
(2) és (3) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en, a jó hi sze mû -
ség és tisz tes ség kö ve tel mé nyé nek meg sér té sé vel egy ol da -
lú an és in do ko lat la nul a jo go sult hát rá nyá ra meg ál la pí tó
szer zõ dé si ki kö tést a jo go sult meg tá mad hat ja.

(5) Az ál ta lá nos szer zõ dé si fel té tel ként a szer zõ dés ré -
szé vé váló, a (4) be kez dés sze rin ti ki kö tést a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott szer ve zet is meg tá mad hat ja a bí ró -
ság elõtt. A meg tá ma dás ala pos sá ga ese tén a bí ró ság a ki -
kö tés ér vény te len sé gét a ki kö tés al kal ma zó já val szer zõ dõ
va la mennyi fél re ki ter je dõ ha tállyal meg ál la pít ja. Az ér -
vény te len ség meg ál la pí tá sa nem érin ti azo kat a szer zõ dé -
se ket, ame lye ket a meg tá ma dá sig már tel je sí tet tek.

(6) A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott szer ve zet kér -
he ti to váb bá az olyan, a (4) be kez dés sze rin ti ál ta lá nos
szer zõ dé si fel té tel tisz tes ség te len sé gé nek meg ál la pí tá sát,
ame lyet szer zõ dés kö té sek cél já ból ha tá roz tak meg és tet -
tek nyil vá no san meg is mer he tõ vé, ak kor is, ha az érin tett
fel té tel még nem ke rült al kal ma zás ra. A bí ró ság a sé rel mes 
ál ta lá nos szer zõ dé si fel té tel tisz tes ség te len sé gé nek meg -
állapítása ese tén el tilt ja a nyil vá nos ság ra ho zót a fel té tel
al kal ma zá sá tól.”

9.  § A Ptk. 688.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„688.  § Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 93/13/EGK irány el ve (1993. áp ri lis 5.) a
 fogyasztóval kö tött szer zõ dé sek ben al kal ma zott tisz tes ség -
te len szer zõ dé si fel té te lek rõl; a tör vény 205/A–205/B.  §-a,
207.  §-ának (2) és (3) be kez dé se, 209.  §-a, 209/A.  §-ának
(2) be kez dé se, 209/B.  §-a, 239.  §-ának (2) be kez dé se, va la -
mint 685.  §-ának d) pont ja;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 1999/44/EK irány -
el ve (1999. má jus 25.) a fo gyasz tá si cik kek adás vé te lé nek
és a kap cso ló dó jót ál lás nak egyes vo nat ko zá sa i ról; a tör -
vény 248.  §-ának (1)–(3) be kez dé se, 277.  §-ának
(1)–(3) be kez dé se, 305.  §-ának (2) be kez dé se, 305/A.  §-a,
306.  §-ának (1)–(2) és (5) be kez dé se, 307.  §-ának (2) be -
kez dé se, 308.  §-ának (4) be kez dé se, 308/A.  §-ának (2) be -
kez dé se, 309.  §-ának (1) be kez dé se, 311.  §-a, 372.  §-ának
(2) be kez dé se, va la mint 685.  §-ának d)–e) pont ja;

c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2000/35/EK irány -
el ve (2000. jú ni us 29.) a ke res ke del mi ügy le tek hez kap -
cso ló dó fi ze té si ké se de lem le küz dé sé rõl; a tör vény

209.  §-ának (2) be kez dé se, 301/A.  §-a és 368.  §-ának
(1) be kez dé se;

d) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2002/47/EK irány -
el ve (2002. jú ni us 6.) a pénz ügyi biz to sí té kok ról  szóló
meg ál la po dá sok ról; a tör vény 270–271/A.  §-a.”

A Polgári Törvénykönyv módosításáról
és egységes szövegérõl  szóló

1977. évi IV. tör vény hatálybalépésérõl
és végrehajtásáról  szóló

1978. évi 2. tör vényerejû rendelet módosítása

10.  § (1) A Pol gá ri Tör vény könyv mó do sí tá sá ról és egy -
sé ges szö ve gé rõl  szóló 1977. évi IV. tör vény ha tály ba lé pé -
sé rõl és vég re haj tá sá ról  szóló 1978. évi 2. tör vényerejû
ren de let (a továb biak ban: Ptké. II.) 5.  §-át meg elõ zõ al cím
he lyé be a kö vet ke zõ al cím lép:

„(A 209/B.  §-hoz)”

(2) A Ptké. II. 5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„5.  § Fo gyasz tói szer zõ dés meg kö té sé nél al kal ma zott
vagy e cél ból nyil vá no san meg is mer he tõ vé tett ál ta lá nos
szer zõ dé si fel té tel ér vény te len sé gé nek, il let ve tisz tes ség -
te len sé gé nek meg ál la pí tá sát, va la mint a tisz tes ség te len
 általános szer zõ dé si fel té tel al kal ma zá sá tól és alkalma -
zásra aján lá sá tól való el til tást kér he ti a bí ró ság tól

a) az ügyész,
b) a mi nisz ter, az or szá gos ha tás kö rû szerv, to váb bá

köz pon ti hi va tal ve ze tõ je,
c) a jegy zõ és a fõ jegy zõ,
d) a gaz da sá gi, szak mai ka ma ra, ér dek kép vi se le ti szer -

ve zet,
e) fo gyasz tói ér de kek kép vi se le tét el lá tó tár sa dal mi

szer ve zet, va la mint
f) az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség bár mely tag ál la má nak

joga alap ján lét re jött azon mi nõ sí tett szer ve zet – az ál ta la
vé dett fo gyasz tói ér de kek vé del me kö ré ben –, amely a
 fogyasztók vé del me cél já ból a jog sér tés tõl el til tó ha tá ro -
za tok ról  szóló 98/27/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi
irány elv 4. cik ké nek (3) be kez dé se alap ján az Eu ró pai
Unió Hi va ta los Lap já ban köz zé tett jegy zé ken sze re pel,
fel té ve, hogy az ál ta lá nos szer zõ dé si fel té tel al kal ma zó ja,
nyil vá nos ság ra ho zó ja, il let ve al kal ma zás ra aján ló ja a
 Magyar Köz tár sa ság te rü le tén fej ti ki te vé keny sé gét.”

11.  § A Ptké. II. 5/B.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„5/B.  § (1) Ha a bí ró ság a tisz tes ség te len ál ta lá nos szer -
zõ dé si fel té tel ér vény te len sé gét a fel té tel al kal ma zó já val
szer zõ dõ va la mennyi fél re ki ter je dõ ha tállyal meg ál la pít -
ja, az igény ér vé nye sí tõ jé nek ké rel mé re íté le té ben el ren -
del he ti, hogy a ki kö tés al kal ma zó ja sa ját költ sé gé re a ki kö -
tés ér vény te len sé gé nek meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó köz le -
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mény köz zé té te lé rõl gon dos kod jon. A köz le mény szö ve -
gé rõl és a köz zé té tel mód já ról a bí ró ság dönt. A köz le -
mény nek tar tal maz nia kell az érin tett ki kö tés pon tos meg -
ha tá ro zá sát, tisz tes ség te len sé gé nek meg ál la pí tá sát, va la -
mint az e jel le gét alá tá masz tó ér ve ket. Köz zé té tel alatt ér -
te ni kell kü lö nö sen az or szá gos na pi lap ban és az in ter net
út ján tör té nõ nyil vá nos ság ra ho za talt.

(2) Az (1) be kez dést meg fele lõen al kal maz ni kell ab ban
az eset ben is, ha a bí ró ság szer zõ dés ben még nem al kal ma -
zott ál ta lá nos szer zõ dé si fel té tel tisz tes ség te len sé gét ál la -
pít ja meg. A köz zé té tel rõl az érin tett ál ta lá nos szer zõ dé si
fel té tel nyil vá nos ság ra ho zó já nak, il let ve al kal ma zás ra
aján ló já nak kell sa ját költ sé gé re gon dos kod nia.”

12.  § (1) A Ptké. II. az 5/C.  §-át meg elõ zõ en a kö vet ke zõ 
al cím mel egé szül ki:

„(A jog vá lasz tás kor lá to zá sa)”

(2) A Ptké. II. 5/C.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé -
szül ki, egy ide jû leg a § ere de ti szö ve ge (1) be kez dés re vál -
to zik:

„(2) Ha egy szer zõ dés vagy a nyil vá no san meg is mer he -
tõ vé tett, il let ve al kal ma zás ra aján lott ál ta lá nos szer zõ dé si
fel té tel az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség va la me lyik ál la má -
val szo ros kap cso lat ban áll, har ma dik or szág jo gá nak a
 felek ál tal a szer zõ dés re irány adó jog ként való vá lasz tá sa
ér vény te len annyi ban, amennyi ben e har ma dik or szág joga 
az em lí tett ál lam nak a 93/13/EGK ta ná csi irány el vet, vagy
az 1999/44/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány el vet át -
ül te tõ jog sza bá lya el té rést nem en ge dõ ren del ke zé sé vel el -
len té tes. Az érin tett kér dés ben a fe lek ál tal vá lasz tott jog
he lyett az em lí tett ál lam jo gát kell a szer zõ dés re alkal -
mazni.”

13.  § A Ptké. II. az 5/C.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ al -
cím mel és 5/D.  §-sal egé szül ki:

„[A 301/A.  § (5) és (6) be kez dé sé hez]

5/D.  § (1) A Ptk. 301/A.  §-ának (5) be kez dé se sze rin ti
meg tá ma dás ra, va la mint a 301/A.  § (6) be kez dé se sze rin ti
el já rás kez de mé nye zé sé re jo go sult a kis- és kö zép vál lal -
ko zá sok ér de ke i nek kép vi se le tét el lá tó tár sa dal mi szer ve -
zet.

(2) Az 5/B.  §-ban fog lal ta kat meg fele lõen al kal maz ni
kell a Ptk. 301/A.  §-ának (5) és (6) be kez dé se alap ján in dí -
tott el já rá sok ban is.”

14.  § A Ptké. II. a kö vet ke zõ 27.  §-sal egé szül ki:

„27.  § Ez a tör vényerejû ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi
ak tu sok nak való meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 93/13/EGK irány el ve (1993. áp ri lis 5.)
a fo gyasz tó val kö tött szer zõ dé sek ben al kal ma zott tisz tes -
ség te len szer zõ dé si fel té te lek rõl, 6. cikk (2) be kez dés,

7. cikk (2) be kez dés [a tör vényerejû ren de let 5/C.  §-ának
(2) be kez dé se, il let ve 5.  §-a];

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 98/27/EK irány el -
ve (1998. má jus 19.) a fo gyasz tói ér de kek vé del me ér de ké -
ben a jog sér tés meg szün te té sé re irá nyu ló el já rá sok ról,
4. cikk (1) be kez dés [a tör vényerejû ren de let 5.  §-ának
f) pont ja];

c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 1999/44/EK irány -
el ve (1999. má jus 25.) a fo gyasz tá si cik kek adás vé te lé nek
és a kap cso ló dó jót ál lás nak egyes vo nat ko zá sa i ról, 7. cikk
(2) be kez dés [a tör vényerejû ren de let 5/C.  §-ának (2) be -
kez dé se];

d) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2000/35/EK irány -
el ve (2000. jú ni us 29.) a ke res ke del mi ügy le tek hez kap -
cso ló dó fi ze té si ké se de lem le küz dé sé rõl, 3. cikk (5) be kez -
dés (a tör vényerejû ren de let 5/D.  §-a).”

A távértékesítés keretében kötött
pénzügyi ágazati szolgáltatási szerzõdésekrõl  szóló

2005. évi XXV. tör vény módosítása

15.  § A táv ér té ke sí tés ke re té ben kö tött pénz ügyi ága za ti 
szol gál ta tá si szer zõ dé sek rõl  szóló 2005. évi XXV. tör vény 
12.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„12.  § Ha a táv ér té ke sí tés ke re té ben kö tött pénz ügyi
ága za ti szol gál ta tá si szer zõ dés az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér -
ség va la me lyik ál la má val szo ros kap cso lat ban áll, har ma -
dik or szág jo gá nak a fe lek ál tal a szer zõ dés re irány adó jog -
ként való vá lasz tá sa ér vény te len annyi ban, amennyi ben
e har ma dik or szág joga az em lí tett ál lam nak a 2002/65/EK
eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány el vet át ül te tõ jog sza bá -
lya el té rést nem en ge dõ ren del ke zé sé vel el len té tes.
Az érin tett kér dés ben a fe lek ál tal vá lasz tott jog he lyett az
em lí tett ál lam jo gát kell a szer zõ dés re al kal maz ni.”

Záró rendelkezések

16.  § (1) Ez a tör vény 2006. már ci us 1-jén lép ha tály ba.

(2) A tör vény ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen 
kö tött szer zõ dé sek re kell al kal maz ni. A Ptk. 209/B.  §-ának 
– e tör vény 5.  §-a (2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott –
(2)–(4) be kez dé sét, és 301/A.  §-ának – e tör vény 8.  §-ával
meg ál la pí tott – (6) be kez dé sét a tör vény ha tály ba lé pé sét
köve tõen nyil vá no san meg is mer he tõ vé tett, il let ve al -
kalmazásra aján lott ál ta lá nos szer zõ dé si fel té te lek te kin te -
té ben kell al kal maz ni. A tör vény 1.  §-át, 4.  §-ának (2) be -
kez dé sét, 10.  §-ának (2) be kez dé sét, 11. és 13.  §-át a ha -
tály ba lé pé sét köve tõen in dí tott el já rá sok ban kell al kal -
maz ni.
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(3) A tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) a Ptk. 377.  §-a, 209/C–209/D.  §-a;
b) a Ptké. II. 5/A.  §-a;
c) a Pol gá ri Tör vény könyv mó do sí tá sá ról  szóló 1991.

évi XIV. tör vény 2.  §-a;
d) a Pol gá ri Tör vény könyv egyes ren del ke zé se i nek

mó do sí tá sá ról  szóló 1993. évi XCII. tör vény 9.  §-a;

e) a Ma gyar Köz tár sa ság Pol gá ri Tör vény köny vé rõl
 szóló 1959. évi IV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1997. évi
CXLIX. tör vény 1.  §-a, 3.  §-a, 5.  §-a, 9.  §-a, és 11.  §-a
(3) be kez dé sé nek a) pont ja;

f) a gaz da sá gi ka ma rák ról  szóló 1999. évi CXXI. tör -
vény 12.  §-a (1) be kez dé sé nek j) pont ja;

g) a Ma gyar Köz tár sa ság Pol gá ri Tör vény köny vé rõl
 szóló 1959. évi IV. tör vény, va la mint egyes tör vények
 fogyasztóvédelemmel össze füg gõ jog har mo ni zá ci ós célú
mó do sí tá sá ról  szóló 2002. évi XXXVI. tör vény 27.  §-a és
az azt meg elõ zõ al cím, és 29.  §-a (1) be kez dé sé nek
a) pont ja;

h) az egyes pénz ügyi tár gyú tör vények jog har mo ni zá -
ci ós célú mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi XXVII. tör vény
44.  §-a;

j) az egyes tör vényeknek az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség -
ben való rész vé tel lel össze füg gõ jog har mo ni zá ci ós célú
mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi LXIX. tör vény 28.  §-a.

17.  § Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 93/13/EGK irány el ve (1993. áp ri lis 5.) a
fo gyasz tó val kö tött szer zõ dé sek ben al kal ma zott tisz tes -
ség te len szer zõ dé si fel té te lek rõl [a tör vény 3.  §-ának
(2) be kez dé se, 4.  §-ának (2) be kez dé se, 5. és 7.  §-a,
10.  §-ának (2) be kez dé se, 11.  §-a, és 12.  §-ának (2) be kez -
dé se];

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 1999/44/EK irány -
el ve (1999. má jus 25.) a fo gyasz tá si cik kek adás vé te lé nek
és a kap cso ló dó jót ál lás nak egyes vo nat ko zá sa i ról, 7. cikk
(2) be kez dés [a tör vény 12.  §-ának (2) be kez dé se];

c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2000/35/EK irány -
el ve (2000. jú ni us 29.) a ke res ke del mi ügy le tek hez kap -
cso ló dó fi ze té si ké se de lem le küz dé sé rõl, 3. cikk
(3)–(5) be kez dés (a tör vény 8. és 13.  §-a);

d) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2002/65/EK irány -
el ve (2002. szep tem ber 23.) a fo gyasz tói pénz ügyi szol gál -
ta tá sok táv ér té ke sí tés sel tör té nõ for gal ma zá sá ról, va la -
mint a 90/619/EGK ta ná csi irány elv, a 97/7/EK irány elv és 
a 98/27/EK irány elv mó do sí tá sá ról, 12. cikk (2) be kez dés
(a tör vény 15.  §-a).

Só lyom Lá szló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sági el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2006. évi IV.
tör vény

a gazdasági társaságokról*

A tör vény cél ja, hogy kor sze rû jogi ke re tek biz to sí tá sá -
val tá mo gas sa a ma gyar pi ac gaz da ság to váb bi erõ sö dé sét,
a nem zet gaz da ság jö ve de lem ter me lõ ké pes sé gé nek fej lõ -
dé sét, a vál lal ko zá sok si ke res sé gét. A gaz da sá gi társa -
ságok mû kö dé se se gít se elõ a tisz tes sé ges ver senyt, ne te -
remt sen gaz da sá gi erõ fö lényt, össz hang ban áll jon a hi te le -
zõk mél tá nyos ér de ke i vel és a köz ér dek kel.

Mind ezek ér de ké ben – az Eu ró pai Unió tár sa sá gi jo gá -
val való har mo ni zá ció alap ján, az Eu ró pai Unió tag ál la mai 
tár sa sá gi joga fej lõ dé sé nek kö zös sa já tos sá ga i ra fi gye lem -
mel, a ma gyar gaz da sá gi jog jo gal kal ma zói gya kor la tá nak
ered mé nye it fel hasz nál va és a gaz da sá gi élet sze rep lõi
meg erõ sö dött tár sa sá gi jogi kul tú rá já ra tá masz kod va – az
Or szág gyû lés az aláb bi tör vényt al kot ja:

I. Rész

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.  § (1) E tör vény sza bá lyoz za a Ma gyar or szág te rü le tén 
szék hellyel ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa sá gok ala pí tá sát,
szer ve ze tét és mû kö dé sét, a tár sa sá gok ala pí tó i nak, il let ve
tag ja i nak (rész vé nye se i nek) jo ga it, kö te le zett sé ge it, to -
váb bá fe le lõs sé gét, va la mint a gaz da sá gi tár sa sá gok for -
ma vál tá sát, egye sü lé sét, szét vá lá sát és jog utód nél kü li
meg szû né sét.

(2) A tör vény ha tá lya ki ter jed a jogi sze mé lyi ség gel ren -
del ke zõ ko ope rá ci ós tár sa ság ra: az egye sü lés re (XI. fe je -
zet), emel lett a tör vény meg ál la pít ja az el is mert vál la lat -
cso port ala pí tá sá nak és mû kö dé sé nek sza bá lya it (V. fe je -
zet).

2.  § (1) Gaz da sá gi tár sa ság csak az e tör vény ben sza bá -
lyo zott for má ban ala pít ha tó.

(2) Jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság a köz ke -
re se ti tár sa ság (kkt.) és a be té ti tár sa ság (bt.). Jogi sze mé -
lyi sé gû gaz da sá gi tár sa ság a kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság
(kft.) és a rész vény tár sa ság (rt.).

(3) Va la mennyi gaz da sá gi tár sa ság cég név vel rendel -
kezik. A jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság is
jog ké pes cég ne ve alatt, jo go kat sze rez het és kötelezett -
ségeket vál lal hat, így kü lö nö sen tu laj dont sze rez het, szer -
zõ dést köt het, pert in dít hat és pe rel he tõ.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2005. de cem ber 19-i ülés nap ján fo gad ta el.
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(4) Tör vény elõ ír hat ja, hogy egyes gaz da sá gi te vé keny -
sé gek csak meg ha tá ro zott gaz da sá gi tár sa sá gi for má ban
vé gez he tõk.

3.  § (1) Gaz da sá gi tár sa sá got üz let sze rû kö zös gazda -
sági te vé keny ség foly ta tá sá ra kül föl di és bel föl di ter mé -
sze tes és jogi sze mé lyek, va la mint jogi sze mé lyi ség nél -
küli gaz da sá gi tár sa sá gok ala pít hat nak, mû kö dõ társa -
ságba tag ként be lép het nek, tár sa sá gi ré sze se dést (rész -
vényt) sze rez het nek.

(2) Gaz da sá gi tár sa ság ala pí tá sá hoz – a kor lá tolt fe le -
lõs sé gû tár sa ság és a rész vény tár sa ság ki vé te lé vel – leg -
alább két tag szük sé ges.

(3) Gaz da sá gi tár sa ság át ala ku lás sal (tár sa sá gi for ma -
vál tás sal, egye sü lés sel és szét vá lás sal – VI. fe je zet) is lét -
re hoz ha tó.

(4) Nem zet kö zi szer zõ dés a kül föl di ek gaz da sá gi tár sa -
ság ban való rész vé te lé re e tör vénytõl el té rõ sza bá lyo kat
ál la pít hat meg.

4.  § (1) Gaz da sá gi tár sa ság nem jö ve de lem szer zés re irá -
nyu ló kö zös gaz da sá gi te vé keny ség foly ta tá sá ra is ala pít -
ha tó (non pro fit gaz da sá gi tár sa ság). Non pro fit gaz da sá gi
tár sa ság bár mely tár sa sá gi for má ban ala pít ha tó és mû köd -
tet he tõ. A gaz da sá gi tár sa ság non pro fit jel le gét a gazda -
sági tár sa ság cég ne vé ben a tár sa sá gi for ma meg je lö lé sé nél 
fel kell tün tet ni.

(2) Non pro fit gaz da sá gi tár sa ság lét re jö het úgy is, hogy
a már mû kö dõ gaz da sá gi tár sa ság leg fõbb szer ve el ha tá -
roz za a non pro fit gaz da sá gi tár sa ság ként való to vább mû -
kö dést.

(3) Non pro fit gaz da sá gi tár sa ság üz let sze rû gaz da sá gi
te vé keny sé get csak ki egé szí tõ jel leg gel foly tat hat, a gaz -
da sá gi tár sa ság te vé keny sé gé bõl szár ma zó nye re ség a
 tagok (rész vé nye sek) kö zött nem oszt ha tó fel, az a gaz da -
sá gi tár sa ság va gyo nát gya ra pít ja.

(4) Non pro fit gaz da sá gi tár sa ság más tár sa sá gi for má ba
csak non pro fit jel le gé nek meg tar tá sá val ala kul hat át, non -
pro fit gaz da sá gi tár sa ság gal egye sül het, il let ve non pro fit
gaz da sá gi tár sa sá gok ká vál hat szét.

(5) Kü lön tör vény ha tá roz za meg, hogy a non pro fit gaz -
da sá gi tár sa ság mi lyen elõ fel té te lek fenn ál lá sa ese tén mi -
nõ sül köz hasz nú szer ve zet nek, és eh hez mi lyen kö ve tel -
mé nye ket kell tel je sí te nie. A köz hasz nú te vé keny sé get a
tár sa sá gi szer zõ dés ben (alap sza bály ban, ala pí tó ok irat ban) 
meg kell ha tá roz ni. A köz hasz nú szer ve ze ti mi nõ sé get – a
tár sa ság ala pí tá sa kor vagy ké sõbb – ké re lem re a cég jegy -
zé ket ve ze tõ me gyei (fõ vá ro si) bí ró ság (a továb biak ban:
cég bí ró ság) ál la pít ja meg. A köz hasz nú szer ve ze ti jel le get
cég ne vé ben a non pro fit gaz da sá gi tár sa ság fel tün tet he ti.

(6) Ha a köz hasz nú szer ve zet nek mi nõ sü lõ non pro fit
gaz da sá gi tár sa ság jog utód nél kül meg szû nik, úgy a tar to -
zá sok ki egyen lí té se után a tár sa ság tag jai (rész vé nye sei)

ré szé re csak a meg szû nés ko ri sa ját tõke össze ge ad ha tó ki,
leg fel jebb a ta gok (rész vé nye sek) va gyo ni há nya dá nak tel -
je sí tés ko ri ér té ke ere jé ig. Az ezt meg ha la dó va gyont a cég -
bí ró ság a tár sa sá gi szer zõ dés (alap sza bály, ala pí tó ok irat)
ren del ke zé sei sze rint for dít ja köz cé lok ra. Ilyen ren del ke -
zés hi á nyá ban a cég bí ró ság a meg ma radt va gyont a meg -
szû nõ non pro fit gaz da sá gi tár sa ság köz hasz nú te vé keny -
sé gé vel azo nos vagy ah hoz ha son ló köz ér de kû cél ra for -
dít ja.

5.  § (1) Ter mé sze tes sze mély egy ide jû leg csak egy gaz -
da sá gi tár sa ság ban le het kor lát la nul fe le lõs tag.

(2) Kis ko rú sze mély nem le het gaz da sá gi tár sa ság kor -
lát la nul fe le lõs tag ja.

(3) Köz ke re se ti és be té ti tár sa ság nem le het gaz da sá gi
tár sa ság kor lát la nul fe le lõs tag ja.

(4) Egy sze mé lyes gaz da sá gi tár sa ság – ha tör vény el té -
rõ en nem ren del ke zik – újabb egy sze mé lyes tár sa sá got
ala pít hat, gaz da sá gi tár sa ság egye dü li tag ja (rész vé nye se)
le het.

6.  § (1) Tör vény a gaz da sá gi tár sa ság ala pí tá sát ha tó sá gi 
en ge dély hez (ala pí tá si en ge dély) köt he ti.

(2) Ha va la mely gaz da sá gi te vé keny ség gya kor lá sát
jog sza bály – ide nem ért ve az ön kor mány za ti ren de le tet –
ha tó sá gi en ge dély hez (a te vé keny sé gi kör gya kor lá sá hoz
szük sé ges en ge dély hez) köti, a gaz da sá gi tár sa ság e te vé -
keny sé gét csak az en ge dély bir to ká ban kezd he ti meg, il let -
ve vé gez he ti.

(3) Ké pe sí tés hez kö tött te vé keny sé get, ha jog sza bály
– ide nem ért ve az ön kor mány za ti ren de le tet – ki vé telt nem 
tesz, gaz da sá gi tár sa ság csak ak kor foly tat hat, ha e te vé -
keny ség ben sze mé lye sen köz re mû kö dõ tag jai, mun ka vál -
la lói, il let ve a tár sa ság gal kö tött tar tós pol gá ri jogi szer zõ -
dés alap ján a tár sa ság ja vá ra te vé keny ke dõk kö zött leg -
alább egy olyan sze mély van, aki a jog sza bá lyok ban fog -
lalt ké pe sí té si kö ve tel mé nyek nek iga zolt mó don meg fe lel.

7.  § (1) Az e tör vény ben elõ írt jog nyi lat ko za to kat és
 határozatokat írás ban – ide ért ve a leg alább fo ko zott biz -
ton sá gú elekt ro ni kus alá írás sal el lá tott elekt ro ni kus ok ira -
tot is – vagy más bi zo nyít ha tó mó don kell a cím zett tu do -
má sá ra hoz ni. Ha e tör vény va la mely nyi lat ko zat meg té te -
lé re vagy cse lek mény el vég zé sé re ha tár idõt nem ál la pít
meg, a nyi lat ko za tot vagy a cse lek ményt ha la dék ta la nul
meg kell ten ni, il let ve ha la dék ta la nul a cím zett tu do má sá ra 
kell hoz ni.

(2) Ha az ira tot pos tán küld ték el, azt a tér ti ve vé nyen
fel tün te tett át vé te li idõ pont ban, aján lott kül de mény ese té -
ben pe dig – az el len ke zõ bi zo nyí tá sá ig – a fel adás tól szá -
mí tott ötö dik mun ka na pon a bel föl di cím zett hez meg ér ke -
zett nek kell te kin te ni.

(3) A ta gok (rész vé nye sek) a tár sa sá gi szer zõ dés ben
(alap sza bály ban, ala pí tó ok irat ban) elõ ír hat ják a tag sá gi
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jo gok elekt ro ni kus hír köz lõ esz kö zök igény be vé te lé vel
tör té nõ gya kor lá sá nak mód ját és fel té te le it. Ti los ezen esz -
kö zök oly mó don tör té nõ al kal ma zá sa, amely a ta gok
(rész vé nye sek) egy ré sze szá má ra a jog gya kor lást meg ne -
he zí te né vagy el le he tet le ní te né.

8.  § (1) A gaz da sá gi tár sa ság nál fog lal koz ta tott mun ka -
vál la lók jo ga i ra és kö te le zett sé ge i re, va la mint a mun ka -
ügyi kap cso la tok ra a Mun ka Tör vény köny ve ren del ke zé -
se it kell al kal maz ni.

(2) A gaz da sá gi tár sa ság ve ze tõ ál lá sú mun ka vál la ló nak 
mi nõ sü lõ al kal ma zot tai fel adat kö rük ben a tár sa ság ér de -
ke i nek el sõd le ges sé ge alap ján kö te le sek el jár ni.

(3) A gaz da sá gi tár sa ság mun ka vál la ló i nak a tár sa ság
mû kö dé sé nek el len õr zé sé ben való rész vé te lét a 38–39.  §
sza bá lyoz za.

9.  § (1) A ta gok (rész vé nye sek) e tör vény, il let ve más
jog sza bá lyok ke re tei kö zött a tár sa sá gi szer zõ dés (alap sza -
bály, ala pí tó ok irat) tar tal mát sza ba don ál la pít hat ják meg,
e tör vény ren del ke zé se i tõl azon ban csak ak kor tér het nek
el, ha ezt a tör vény meg en ge di. Nem mi nõ sül a tör vénytõl
való el té rés nek olyan to váb bi ren del ke zés tár sa sá gi szer -
zõ dés be (alap sza bály ba, ala pí tó ok irat ba) való fog la lá sa,
amely rõl e tör vény nem szól, ha a ren del ke zés nem áll
 ellentétben a tár sa sá gi jog ál ta lá nos ren del te té sé vel, vagy
az adott tár sa sá gi for má ra vo nat ko zó sza bá lyo zás cél já val, 
és nem sér ti a jó hi sze mû jog gya kor lás kö ve tel mé nye it.

(2) A gaz da sá gi tár sa sá gok nak és tag ja ik nak (rész vé -
nye se i nek) e tör vény ben nem sza bá lyo zott va gyo ni és sze -
mé lyi vi szo nya i ra a Pol gá ri Tör vény könyv (a továb biak -
ban: Ptk.) ren del ke zé se it kell meg fele lõen al kal maz ni.

10.  § (1) Tár sa sá gi jog vi tá nak mi nõ sül
a) a gaz da sá gi tár sa ság és tag jai (rész vé nye sei) – ide -

ért ve a ki zárt vagy a tár sa ság tól egyéb ként meg vált ko ráb -
bi ta got is – kö zöt ti, a tár sa sá gi jog vi szo nyon ala pu ló va la -
mennyi jog vi ta;

b) a ta gok (rész vé nye sek) egy más kö zöt ti jog vi szo nyá -
ban a tár sa sá gi szer zõ dés sel (alap sza bállyal, ala pí tó
 okirattal) kap cso lat ban, vagy a tár sa ság mû kö dé sé vel
össze füg gés ben ke let ke zett jog vi ta;

c) a 45.  § (2) be kez dé se sze rin ti jog vi ta; va la mint
d) a 64.  § sze rin ti jog vi ta.

(2) Az (1) be kez dés a) és c) pont já ban sze rep lõ tár sa sá gi 
jog vi tá ban a ta gok (rész vé nye sek) a tár sa sá gi szer zõ dés -
ben (alap sza bály ban, ala pí tó ok irat ban) ál lan dó vagy ese ti
vá lasz tott bí rás ko dást köt het nek ki, to váb bá az (1) be kez -
dés b) és d) pont já ban meg je lölt tár sa sá gi jog vi tát az érin -
tett fe lek meg ál la po dás sal, a meg ál la po dá suk sze rin ti
 állandó vagy ese ti vá lasz tott bí ró ság elé vi he tik.

(3) A vá lasz tott bí ró sá gi el já rás ra – ha e tör vény más ként 
nem ren del ke zik – a vá lasz tott bí rás ko dás ról  szóló
1994. évi LXXI. tör vény elõ írásai az irány adók.

II. Fejezet

A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA.
A TÁRSASÁGI SZERZÕDÉS MÓDOSÍTÁSA

1. Cím

A társasági szerzõdés (alapszabály, alapító okirat)

11.  § (1) A gaz da sá gi tár sa ság ala pí tá sá hoz tár sa sá gi
szer zõ dés meg kö té se, rész vény tár sa ság ese té ben alap sza -
bály, egy sze mé lyes gaz da sá gi tár sa ság nál ala pí tó ok irat
 elfogadása szük sé ges. Ahol e tör vény I. ré sze és IV. ré szé -
nek XII. fe je ze te tár sa sá gi szer zõ dés rõl tesz em lí tést, azon
– a tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – az alap sza bály 
és az ala pí tó ok irat is ér ten dõ.

(2) A tár sa sá gi szer zõ dést va la mennyi tag nak (ala pí tó -
nak) alá kell ír nia. A tag he lyett a tár sa sá gi szer zõ dést köz -
ok irat ba vagy tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat ba fog lalt
meg ha tal ma zás sal ren del ke zõ kép vi se lõ je is alá ír hat ja. A
nyil vá no san mû kö dõ rész vény tár sa ság alap sza bá lyát a tár -
sa ság köz gyû lé se fo gad ja el.

(3) A tár sa sá gi szer zõ dést köz jegy zõ ál tal ké szí tett köz -
ok irat ba vagy ügy véd, il let ve az ala pí tó jog ta ná cso sa ál tal
el len jegy zett ma gán ok irat ba kell fog lal ni.

(4) A köz ke re se ti és a be té ti tár sa ság, va la mint a kor lá -
tolt fe le lõs sé gû tár sa ság ese tén a tár sa sá gi szer zõ dés a cég -
nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá mo -
lás ról  szóló 2006. évi V. tör vény (a továb biak ban: Ctv.)
mel lék le tét  képezõ szer zõ dés min ta meg fe le lõ ki töl té sé vel
is el ké szít he tõ. Ez eset ben a tár sa sá gi szer zõ dés tar tal mát
ki zá ró lag a ki töl tött szer zõ dés min tá ban fog lalt ren del ke -
zé sek al kot hat ják. A szer zõ dés min tá val ké szült tár sa sá gi
szer zõ dés re a (3) be kez dést al kal maz ni kell.

(5) Ha a tár sa sá gi szer zõ dés a gaz da sá gi tár sa ság idõ tar -
ta má ról nem ren del ke zik, a tár sa sá got ha tá ro zat lan idõ re
lét re jött nek kell te kin te ni.

12.  § (1) A tár sa sá gi szer zõ dés ben meg kell ha tá roz ni:
a) a gaz da sá gi tár sa ság cég ne vét és szék he lyét;
b) a gaz da sá gi tár sa ság tag ja it, még pe dig – ha a tör vény 

más képp nem ren del ke zik – ne vük (cég ne vük) és la kó he -
lyük (szék he lyük), a ter mé sze tes sze mély tag any ja ne vé -
nek, jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi
tár sa ság cég jegy zék szá má nak (nyil ván tar tá si szá má nak)
fel tün te té sé vel;

c) a gaz da sá gi tár sa ság fõ te vé keny sé gét és azon te vé -
keny sé ge ket, ame lye ket a tár sa ság a cég jegy zék ben fel tün -
tet ni kí ván;

d) a tár sa ság jegy zett tõ ké jét, az egyes ta gok va gyo ni
hoz zá já ru lá sát, va la mint a jegy zett tõke ren del ke zés re
 bocsátásának mód ját és ide jét;

e) a tár sa ság kép vi se le tét, ide ért ve a cég jegy zés mód ját;
f) a ta gok (rész vé nye sek) ál tal ki je lölt elsõ ve ze tõ tiszt -

ség vi se lõk, il let ve – ha a tár sa ság nál mû kö dik fel ügye lõ bi -
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zott ság, il let ve könyv vizs gá ló, – az elsõ felügyelõbizott -
sági ta gok és az elsõ könyv vizs gá ló ne vét (la kó he lyét,
szék he lyét), to váb bá a ter mé sze tes sze mély any ja ne vét,
jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár -
sa ság cég jegy zék szá mát (nyil ván tar tá si szá mát);

g) a gaz da sá gi tár sa ság mû kö dé sé nek idõ tar ta mát, ha a
tár sa sá got ha tá ro zott idõ re ala pít ják; va la mint

h) mind azt, amit e tör vény az egyes tár sa sá gi for mák nál 
kö te le zõ en elõ ír.

(2) Gaz da sá gi tár sa ság bár mely gaz da sá gi tevékeny -
séget foly tat hat, amit tör vény nem tilt vagy nem kor lá toz.

(3) A tár sa ság jog erõs cég be jegy zé sé ig a tár sa sá gi szer -
zõ dés ér vény te len sé gé re a Ptk. ren del ke zé se it kell al kal -
maz ni. A jog erõs cég be jegy zés után a tár sa sá gi szer zõ dés
meg tá ma dá sá ra nincs mód, és a sem mis ség meg ál la pí tá sá -
nak is csak a Ctv.-ben sza bá lyo zott per ben, a (4) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott sem mis sé gi okok ból van he lye.

(4) A jog erõs cég be jegy zés után a tár sa sá gi szer zõ dés
sem mis sé gét csak az aláb bi okok ból le het meg ál la pí ta ni:

a) a tár sa sá gi szer zõ dés ügy vé di, il let ve az ala pí tó jog -
ta ná cso sa ál ta li el len jegy zé sé re vagy köz jegy zõi ok irat ba
fog la lá sá ra nem ke rült sor;

b) a tár sa sá gi szer zõ dés nem tar tal maz za a tár sa ság
cég ne vét, fõ te vé keny sé gét, jegy zett tõ ké jét, to váb bá a
 tagok (rész vé nye sek) va gyo ni hoz zá já ru lá sa mér té két;

c) a tár sa ság te vé keny sé gi köre jog sza bály ba üt kö zik;
d) a tár sa ság ala pí tá sá ban részt vevõ va la mennyi tag

(rész vé nyes) cse lek võ kép te len volt, vagy a tár sa ság ala pí -
tá sá ban részt ve võk a ta gok leg ki sebb szá má ra vo nat ko zó
tör vényi elõ írásokat meg sér tet ték;

e) a kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság és a rész vény tár sa ság 
ese té ben a jegy zett tõke leg ki sebb össze gé re vo nat ko zó
tör vényi elõ írásokat meg szeg ték.

(5) Ha a bí ró ság a (4) be kez dés alap ján a tár sa sá gi szer -
zõ dés ér vény te len sé gét meg ál la pít ja, fel hív ja a tár sa ság
tag ja it – amennyi ben ez le het sé ges – az ér vény te len ség
 kiküszöbölésére. Ha erre nincs mód, a bí ró ság a tár sa sá gi
szer zõ dést a ha tá ro za tá ban meg je lölt idõ pon tig ha tá lyos sá
nyil vá nít ja, és szük ség ese tén fel hív ja a cég bí ró sá got tör -
vényességi fel ügye le ti el já rás le foly ta tá sá ra. A bí ró ság
 eljárásának rész le tes sza bá lya it a Ctv. ál la pít ja meg.

(6) A jog erõs cég be jegy zést köve tõen a tár sa sá gi szer -
zõ dés ér vény te len sé gé nek meg ál la pí tá sa nem érin ti azon
kö te le zett sé gek fenn ál lá sát, ame lyek a tár sa ság ter hé re
vagy ja vá ra az ér vény te len ség meg ál la pí tá sá ig kelet -
keztek.

2. Cím

A tag (részvényes) vagyoni hozzájárulása

13.  § (1) A gaz da sá gi tár sa ság ala pí tá sá hoz va la mennyi
tag (rész vé nyes) va gyo ni hoz zá já ru lá sa szük sé ges. A

 tagok (rész vé nye sek) va gyo ni hoz zá já ru lá sa pénz be li hoz -
zá já ru lás ból, il let ve a ta gok (rész vé nye sek) ál tal a tár sa ság
ja vá ra szol gál ta tott nem pénz be li hoz zá já ru lás ból áll.

(2) A nem pénz be li hoz zá já ru lás bár mi lyen va gyo ni
 értékkel ren del ke zõ do log, szel le mi al ko tás hoz fû zõ dõ
vagy egyéb va gyo ni ér té kû jog – ide ért ve az adós ál tal el is -
mert vagy jog erõs bí ró sá gi ha tá ro za ton ala pu ló kö ve te lést
is – le het. A tag mun ka vég zés re vagy más sze mé lyes köz -
re mû kö dés re, il let ve szol gál ta tás nyúj tá sá ra irá nyu ló kö te -
le zett ség vál la lá sát nem pénz be li hoz zá já ru lás ként figye -
lembe ven ni nem le het.

(3) Tör vény a pénz be li és a nem pénz be li hoz zá já ru lás
ará nyát meg ha tá roz hat ja, és a tag (rész vé nyes) kor lá to zott
fe le lõs sé gé vel mû kö dõ tár sa sá gok nál meg ál la pít hat ja a
törzs tõ ke, il let ve az alap tõ ke leg ki sebb mér té két. Azok nál
a tár sa sá gok nál, ame lyek nél a ta gok (rész vé nye sek) fe le -
lõs sé ge a tár sa ság tar to zá sa i ért kor lá to zott, tör vény a nem
pénz be li hoz zá já ru lás szol gál ta tá sá ra több let sza bá lyo kat
ál la pít hat meg.

(4) A nem pénz be li hoz zá já ru lást szol gál ta tó tag (rész -
vé nyes) a hoz zá já ru lás szol gál ta tá sá tól szá mí tott öt éves
jog vesz tõ ha tár idõn be lül helyt áll ni tar to zik a gaz da sá gi
tár sa ság nak azért, hogy a tár sa sá gi szer zõ dés ben meg je lölt 
ér ték nem ha lad ja meg a nem pénz be li hoz zá já ru lás nak a
szol gál ta tás ide jén fenn ál ló ér té két. Azok a ta gok, akik
 valamely tag nem pénz be li hoz zá já ru lá sát tu do má suk el le -
né re a szol gál ta tás ko ri ér té ket meg ha la dó ér ték kel fo gad -
ták el, a nem va gyo ni szol gál ta tást tel je sí tõ vel együtt egye -
tem le ge sen és kor lát la nul fe lel nek a tár sa ság felé az ab ból
szár ma zó ká ro kért.

14.  § (1) Ha a tag (rész vé nyes) a tár sa sá gi szer zõ dés ben
vál lalt va gyo ni hoz zá já ru lá sát az ott meg ha tá ro zott idõ -
pon tig nem szol gál tat ja, a gaz da sá gi tár sa ság ügy ve ze té se
har minc na pos ha tár idõ ki tû zé sé vel fel hív ja a tel je sí tés re.
A fel hí vás ban utal ni kell arra, hogy a tel je sí tés elmulasz -
tása a tag sá gi jog vi szony meg szû né sét ered mé nye zi.

(2) A har minc na pos ha tár idõ ered mény te len el tel te ese -
tén a tag sá gi jog vi szony a ha tár idõ le jár tát kö ve tõ na pon
meg szû nik. Er rõl a gaz da sá gi tár sa ság ügy ve ze té se a ta got
(rész vé nyest) írás ban kö te les ér te sí te ni.

(3) Az a tag (rész vé nyes), aki nek tag sá gi jog vi szo nya a
(2) be kez dés ben fog lal tak ra te kin tet tel szûnt meg, a
 vagyoni hoz zá já ru lás tel je sí té sé nek el mu lasz tá sa  miatt a
gaz da sá gi tár sa ság nak oko zott ká rért a pol gá ri jog ál ta lá -
nos sza bá lyai sze rin ti fe le lõs ség gel tar to zik.

3. Cím

Az elõtársaság

15.  § (1) A gaz da sá gi tár sa ság a tár sa sá gi szer zõ dés
 ellenjegyzésének vagy köz ok irat ba fog la lá sá nak nap já tól
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a lét re hoz ni kí vánt gaz da sá gi tár sa ság elõ tár sa sá ga ként
mû köd het.

(2) A lét re hoz ni kí vánt gaz da sá gi tár sa ság nak a társa -
sági szer zõ dés ben ki je lölt ve ze tõ tiszt ség vi se lõi a lét re -
hoz ni kí vánt gaz da sá gi tár sa ság cég be jegy zé sé ig an nak
ne vé ben és ja vá ra jár nak el, az elõ tár sa sá gi jel le get azon -
ban a cég be jegy zé si el já rás alatt a gaz da sá gi tár sa ság ira -
tain és a meg kö tött jog ügy le tek so rán a tár sa ság el ne ve zé -
sé hez fû zött „be jegy zés alatt” (,,b.a.”) tol dat tal kell je lez -
ni. Az elõ tár sa sá gi jel leg fel tün te té sé nek el mu lasz tá sa ese -
tén a meg kö tött jog ügy le tek – ha a cég bí ró ság a tár sa sá got
nem jegy zi be – az ala pí tók ál tal együt te sen meg kö tött
ügy le tek nek mi nõ sül nek.

(3) Az elõ tár sa ság üz let sze rû gaz da sá gi te vé keny sé get
csak a gaz da sá gi tár sa ság cég be jegy zé se irán ti ké re lem be -
nyúj tá sát köve tõen foly tat hat az zal, hogy a cég be jegy zé sig 
ha tó sá gi en ge dély hez kö tött te vé keny sé get nem vé gez het.

16.  § (1) A lét re hoz ni kí vánt gaz da sá gi tár sa ság cég ne ve 
alatt az elõ tár sa sá gi lét sza ka szá ban is jog ké pes. Az elõ tár -
sa ság ra a lét re hoz ni kí vánt gaz da sá gi tár sa ság ra irány adó
sza bá lyo kat kell al kal maz ni az zal az el té rés sel, hogy

a) tag ja i nak sze mé lyé ben – a tör vény ál tal elõ írt ese te -
ket ki vé ve – vál to zás nem kö vet kez het be;

b) a tár sa sá gi szer zõ dés mó do sí tá sá ra – a cég bí ró ság
 általi hi ány pót lás ra tör té nõ fel hí vás tel je sí té sé nek ki vé te -
lé vel – nem ke rül het sor;

c) nem kez de mé nyez he tõ a tag ki zá rá sá ra irá nyu ló per;
d) ha tó sá gi en ge dély hez kö tött te vé keny sé get nem

 végezhet;
e) jog utód nél kü li meg szû nés, tár sa sá gi for ma vál tás,

egye sü lés vagy szét vá lás, to váb bá köz hasz nú tár sa ság gá
ala ku lás nem ha tá roz ha tó el;

f) gaz da sá gi tár sa sá got nem ala pít hat, il let ve ab ban tag -
ként nem ve het részt.

(2) Ha a gaz da sá gi tár sa sá got a cég bí ró ság jog erõ sen
be jegy zi, az elõ tár sa sá gi lét sza kasz a cég be jegy zés sel
meg szû nik, és az elõ tár sa sá gi lét sza kasz ban kö tött jog ügy -
le tek a gaz da sá gi tár sa ság jog ügy le te i nek mi nõ sül nek.

(3) Ha a gaz da sá gi tár sa ság cég be jegy zé si ké rel mét jog -
erõ sen el uta sít ják, az er rõl való tu do más szer zést köve tõen
az elõ tár sa ság to váb bi jo go kat nem sze rez het, kö te le zett -
sé ge ket nem vál lal hat, és kö te les mû kö dé sét ha la dék ta la -
nul meg szün tet ni. E kö te le zett ség el mu lasz tá sá ból szár -
ma zó ká ro kért az elõ tár sa ság ve ze tõ tiszt ség vi se lõi kor lát -
la nul és egye tem le ge sen fe lel nek. A mû kö dés meg szün te -
té sé ig vál lalt kö te le zett sé gek bõl ere dõ tar to zá so kért a
 tagok (rész vé nye sek) a gaz da sá gi tár sa ság meg szû né se
ese té re irány adó sza bá lyok sze rint kö te le sek helyt áll ni. Ez
a sza bály vo nat ko zik a ta gok (rész vé nye sek) egy más
 közötti el szá mo lá sá ra is.

(4) Ha a lét re hoz ni kí vánt gaz da sá gi tár sa ság nál a ta gok
(rész vé nye sek) fe le lõs sé ge a tár sa sá got ter he lõ kö te le zett -
sé ge kért kor lá to zott volt, és a ta gok (rész vé nye sek) helyt -

ál lá sa el le né re ki nem elé gí tett kö ve te lé sek ma rad tak fenn,
e tar to zá so kért har ma dik sze mé lyek irá nyá ban a lét re hoz ni 
kí vánt gaz da sá gi tár sa ság ve ze tõ tiszt ség vi se lõi korlát -
lanul és egye tem le ge sen kö te le sek helyt áll ni.

4. Cím

A gazdasági társaság alapításának
cégbírósági bejegyzése

17.  § (1) A gaz da sá gi tár sa ság ala pí tá sát – ha a Ctv. et tõl 
el té rõ en nem ren del ke zik – a tár sa sá gi szer zõ dés meg kö té -
sé tõl szá mí tott leg fel jebb har minc na pon be lül – be jegy zés 
és köz zé té tel vé gett – be kell je len te ni a cég bí ró ság nak. Ha 
a gaz da sá gi tár sa ság lét re jöt té hez ala pí tá si en ge dély szük -
sé ges, a cég bí ró sá gi be je len tést az en ge dély kéz hez vé te lé -
tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül kell tel je sí te ni. A gaz da -
sá gi tár sa ság a cég jegy zék be való be jegy zé sé vel, a be jegy -
zés nap ján jön lét re.

(2) A gaz da sá gi tár sa ság fe let ti tör vényességi fel ügye le -
tet a gaz da sá gi tár sa ság szék he lye sze rint ille té kes cég bí -
ró ság lát ja el a Ctv. sza bá lyai sze rint.

(3) A gaz da sá gi tár sa ság ra, va la mint a gaz da sá gi tár sa -
ság tag ja i ra, ve ze tõ tiszt ség vi se lõ i re és fel ügye lõ bi zott sá gi 
tag ja i ra vo nat ko zó, a cég nyil ván tar tás ré szét ké pe zõ
 jogok, té nyek és ada tok nyil vá no sak.

5. Cím

Szerzõdésmódosítás

18.  § (1) Ha a tár sa sá gi szer zõ dés mó do sí tá sá ról a gaz -
da sá gi tár sa ság leg fõbb szer ve ha tá roz, – ha e tör vény más -
ként nem ren del ke zik – a ta gok alá írá sá ra nincs szük ség. A 
leg fõbb szerv ha tá ro za tá val mó do sí tott tár sa sá gi szer zõ -
dést kü lön ok irat ba vagy – tör vény el té rõ ren del ke zé se
 hiányában – a leg fõbb szerv ülé sé rõl fel vett jegy zõ könyv -
be kell fog lal ni. A tár sa sá gi szer zõ dés mó do sí tá sát a gaz -
da sá gi tár sa ság jog ta ná cso sa is el len je gyez he ti.

(2) A gaz da sá gi tár sa ság cég ne vét, szék he lyét, telep -
helyeit és fi ók te le pe it, va la mint a tár sa ság te vé keny sé gi
kö re it – ha a ta gok ezt a tár sa sá gi szer zõ dés ben nem zár ták
ki – a tár sa ság leg fõbb szer ve egy sze rû szó több ség gel is
mó do sít hat ja.

(3) A tár sa sá gi szer zõ dés fel ha tal maz hat ja a gaz da sá gi
tár sa ság ügy ve ze té sét – a fõ te vé keny ség meg vál toz ta tá sa
ki vé te lé vel – a (2) be kez dés sze rin ti dön té sek meghoza -
talára, és ez zel össze füg gés ben a tár sa sá gi szer zõ dés mó -
do sí tá sá ra.
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(4) A tár sa sá gi szer zõ dés mó do sí tá sát – ha a Ctv. et tõl
el té rõ en nem ren del ke zik – a vál to zás meg tör tén té tõl
 számított har minc na pon be lül kell be je len te ni a cég bí ró -
ság nak.

III. Fejezet

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZERVEIRE,
VEZETÕ TISZTSÉGVISELÕIRE VONATKOZÓ

KÖZÖS SZABÁLYOK

1. Cím

A gazdasági társaság legfõbb szerve

19.  § (1) A gaz da sá gi tár sa ság leg fõbb szer ve köz ke re -
se ti és be té ti tár sa sá gok nál a ta gok gyû lé se, kor lá tolt fe le -
lõs sé gû tár sa ság nál a tag gyû lés, rész vény tár sa ság nál a
köz gyû lés. Az egye sü lés leg fõbb szer ve a tag gyû lés.

(2) A leg fõbb szerv ülé sén a gaz da sá gi tár sa ság tag jai
(rész vé nye sei), va la mint – sza va za ti jog nél kül – a jog sza -
bály vagy a tár sa sá gi szer zõ dés ren del ke zé sei alap ján
meg hí vot tak ve het nek részt. A gaz da sá gi tár sa ság min den
tag ja (rész vé nye se) jo go sult a leg fõbb szerv te vé keny sé gé -
ben részt ven ni.

(3) A gaz da sá gi tár sa ság leg fõbb szer vé nek fel ada ta
 elsõsorban a tár sa ság alap ve tõ, stra té gi ai ügye i ben való
dön tés. A leg fõbb szerv ki zá ró la gos ha tás kö ré be tar to zó
ügye ket az egyes gaz da sá gi tár sa sá gi for mák ra vo nat ko zó
ren del ke zé sek ha tá roz zák meg.

(4) Gaz da sá gi tár sa ság ala pí tá sa kor a ve ze tõ tiszt ség vi -
se lõ ket, a fel ügye lõ bi zott ság tag ja it, va la mint a könyv -
vizs gá lót az ala pí tók (ta gok, rész vé nye sek) a tár sa sá gi
szer zõ dés ben je lö lik ki. Ezt köve tõen – ha e tör vény ki vé -
telt nem tesz – a ve ze tõ tiszt ség vi se lõ ket, a fel ügye lõ bi -
zott sá gi ta go kat és a könyv vizs gá lót a leg fõbb szerv
 választja, és ezen sze mé lyek ne vét a tár sa sá gi szer zõ dés -
nek nem kell tar tal maz nia.

(5) Egy sze mé lyes kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság nál,
 illetve rész vény tár sa ság nál tag gyû lés (köz gyû lés) nem
mû kö dik, és a gaz da sá gi tár sa ság leg fõbb szer vé nek e tör -
vény ben, il let ve a tár sa sá gi szer zõ dés ben meg ha tá ro zott
ha tás kö ré ben az egye dü li tag (rész vé nyes) írás ban ha tá roz.

(6) A gaz da sá gi tár sa ság leg fõbb szer ve, il let ve fel ha tal -
ma zá sa alap ján a tár sa ság ügy ve ze tõ szer ve a tár sa ság nál a
dön té sek elõ ké szí té se ér de ké ben az e tör vény ben sza bá -
lyo zott tár sa sá gi szer vek mel lett más szer vek (pl. bi zott -
ság, ta nács adó tes tü let) mû kö dé sét is le he tõ vé te he ti.
E szer vek te vé keny sé ge nem érin ti az e tör vény sze rin ti
tár sa sá gi szer vek ha tás kö rét és fe le lõs sé gét.

20.  § (1) A leg fõbb szerv a ha tá ro za ta it – ha tör vény
vagy tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján a tár sa sá gi szer zõ dés
el té rõ en nem ren del ke zik – ülé se in hoz za meg. A tár sa sá gi
szer zõ dés mó dot ad hat arra, hogy a tag (rész vé nyes) vagy
meg ha tal ma zott ja a leg fõbb szerv ülé sén való sze mé lyes
rész vé te le he lyett a tag sá gi jo ga i kat elekt ro ni kus hír köz lõ
esz kö zök igény be vé te lé vel gya ko rol ja.

(2) A tár sa sá gi szer zõ dés – a szám vi te li tör vény sze rin ti
be szá mo ló jó vá ha gyá sa ki vé te lé vel – meg ha tá roz hat ja
azon ügye ket, ame lyek ben a ta gok ülés tar tá sa nél kül írás -
ban vagy más, a dön tés ho za tal so rán tett jog nyi lat ko za tok
bi zo nyí tá sá ra al kal mas esz köz fel hasz ná lá sá val ha tá roz -
hat nak. Ez eset ben a tár sa sá gi szer zõ dés ben kell meg ha tá -
roz ni a dön tés ho za tal mód ját. Ha e tör vény ki vé telt nem
tesz, bár mely tag ké ré sé re a leg fõbb szerv ülé sét össze kell
hív ni.

(3) A leg fõbb szerv ülé se sza bály sze rû össze hí vás nél -
kül is meg tart ha tó, il let ve azon ha tá ro zat hoz ha tó, ha va la -
mennyi tag je len van és az ülés meg tar tá sá hoz hoz zá já rul.
A tár sa sá gi szer zõ dés és a zárt kö rû en mû kö dõ rész vény -
tár sa ság alap sza bá lya le he tõ vé te he ti, hogy a ta gok (rész -
vé nye sek) a nem sza bá lyo san össze hí vott, il let ve meg tar -
tott ülé sen el fo ga dott ha tá ro za tot – leg ké sõbb az ülés nap -
já tól szá mí tott har minc na pon be lül – egy han gú ha tá ro zat -
tal ér vé nyes nek is mer jék el.

(4) A leg fõbb szerv az ülé sé re  szóló meg hí vó ban (hir -
det mény ben) nem sze rep lõ kér dé se ket csak ak kor tár gyal -
hat ja meg, ha az ülé sén va la mennyi tag (rész vé nyes) je len
van, és egy han gú lag hoz zá já rul a kér dés megtárgyalá -
sához.

(5) Ha a gaz da sá gi tár sa ság tag ja (rész vé nye se) tör vény
vagy a tár sa sá gi szer zõ dés ren del ke zé sei sze rint va la mely
ügy ben nem sza vaz hat, az érin tett ta got (rész vé nyest) az
e kér dés ben tör té nõ ha tá ro zat ho za tal so rán a határozat -
képesség meg ál la pí tá sá nál szá mí tá son kí vül kell hagy ni. A 
ha tá ro zat meg ho za ta lá nál nem sza vaz hat az a tag (rész vé -
nyes), akit a ha tá ro zat kö te le zett ség vagy fe le lõs ség alól
men te sít, vagy a gaz da sá gi tár sa ság ro vá sá ra más faj ta
elõny ben ré sze sít, az, aki vel a ha tá ro zat sze rint szer zõ dést
kell köt ni, aki el len pert kell in dí ta ni, va la mint az, aki nek a
tár sa ság gal fenn ál ló tár sa sá gi jogi jog vi szo nyá nak lé te sí -
té sé re, tar tal má ra vagy meg szû né sé re a ha tá ro zat vonat -
kozik.

(6) A leg fõbb szerv ha tá ro za ta it – ha tör vény vagy a tár -
sa sá gi szer zõ dés el té rõ en nem ren del ke zik – a je len lévõ
ta gok (rész vé nye sek) sza va za ta i nak egy sze rû több sé gé vel
hoz za meg.

(7) Azok a ta gok (rész vé nye sek), akik olyan ha tá ro za tot
hoz tak, amely rõl tud ták, vagy az ál ta lá ban el vár ha tó gon -
dos ság mel lett tud hat ták vol na, hogy az a gaz da sá gi tár sa -
ság je len tõs ér de ke it nyil ván va ló an sér ti – ha tör vény ki vé -
telt nem tesz –, kor lát la nul és egye tem le ge sen fe lel nek
a tár sa ság gal szem ben az eb bõl ere dõ ká rért.
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2. Cím

A gazdasági társaság ügyvezetése

21.  § (1) A gaz da sá gi tár sa ság ügy ve ze té sét – a gazda -
sági tár sa sá gok egyes for má i ra vo nat ko zó ren del ke zé sek
sze rint – a tár sa ság ve ze tõ tiszt ség vi se lõi vagy a ve ze tõ
tiszt ség vi se lõk bõl álló tes tü let lát ja el. E tör vény al kal ma -
zá sá ban ügy ve ze tés nek mi nõ sül a tár sa ság irá nyí tá sá val
össze füg gés ben szük sé ges mind azon dön té sek meg ho za -
ta la, ame lyek tör vény vagy a tár sa sá gi szer zõ dés alap ján
nem tar toz nak a tár sa ság leg fõbb szer vé nek vagy más tár -
sa sá gi szerv nek a ha tás kö ré be.

(2) A köz ke re se ti és a be té ti tár sa ság ügy ve ze té sét az
üz let ve ze tés re jo go sult tag vagy ta gok ve ze tõ tiszt ség vi se -
lõ ként lát ják el.

(3) A kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság ügy ve ze té sét egy
vagy több ügy ve ze tõ lát ja el.

(4) A rész vény tár sa ság ügy ve ze té sét – ki vé ve, ha a zárt -
kö rû en mû kö dõ rész vény tár sa ság alap sza bá lya az igaz ga -
tó ság ha tás kö rét egy ve ze tõ tiszt ség vi se lõ re (vezérigaz -
gató – 247.  §) ru ház ta – az igaz ga tó ság mint tes tü let lát ja
el. A nyil vá no san mû kö dõ rész vény tár sa ság alap sza bá lya
úgy is ren del kez het, hogy igaz ga tó ta nács lát ja el egy sé ge -
sen az ügy ve ze té si és az el len õr zé si funk ci ó kat (egy sé ges
irá nyí tá si rend sze rû rész vény tár sa ság). Ez eset ben a rész -
vény tár sa ság nál fel ügye lõ bi zott ság nem mû kö dik, és az
igaz ga tó ta nács tag jai mi nõ sül nek ve ze tõ tisztségvise -
lõknek.

(5) Az egye sü lés nél – a tár sa sá gi szer zõ dés elõ írásai
sze rint – az igaz ga tó ve ze tõ tiszt ség vi se lõ ként vagy az
igaz ga tó ság mint tes tü let lát ja el az ügy ve ze té si te en dõ ket.

22.  § (1) Ve ze tõ tiszt ség vi se lõ – a köz ke re se ti és a be té ti 
tár sa ság ki vé te lé vel – csak ter mé sze tes sze mély le het. A
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ a tár sa ság bel sõ mû kö dé se kö ré ben a
tár sa ság gal, il let ve an nak tes tü le te i vel, va la mint más tiszt -
ség vi se lõ i vel kap cso la tos fel ada ta it csak sze mé lye sen lát -
hat ja el, kép vi se let nek nincs he lye.

(2) A ve ze tõ tiszt ség vi se lõt ezen mi nõ sé gé ben meg -
illetõ jo gok ra és az õt ter he lõ kö te le zett sé gek re az e tör -
vény sze rin ti tár sa sá gi jogi jog vi szony az irány adó az zal,
hogy az így nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a Ptk. megbí -
zási szer zõ dés re vo nat ko zó sza bá lya it kell meg fele lõen
 alkalmazni. Ve ze tõi tiszt ség vi se lõ ezen meg bí za tá sát
mun ka vi szony ban nem lát hat ja el.

(3) A ve ze tõ tiszt ség vi se lõ fel ada tát ön ál ló an lát ja el.
E mi nõ sé gé ben csak a jog sza bá lyok nak, a tár sa sá gi szer -
zõ dés nek, va la mint a tár sa ság leg fõbb szer ve ha tá ro za ta i -
nak van alá vet ve, és – a (4) be kez dés ben fog lal tak ki vé te -
lé vel – a gaz da sá gi tár sa ság tag jai (rész vé nye sei) ál tal nem
uta sít ha tó.

(4) Egy sze mé lyes gaz da sá gi tár sa ság nál az egye dü li tag
(rész vé nyes) a ve ze tõ tiszt ség vi se lõ ré szé re írás ban uta sí -

tást ad hat, ame lyet a ve ze tõ tiszt ség vi se lõ vég re haj ta ni
 köteles, de ez eset ben men te sül a 30.  §-ban fog lalt fe le lõs -
ség alól.

(5) A tár sa ság leg fõbb szer ve csak ab ban az eset ben és
kör ben von hat ja el a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk nek, il let ve az
ügy ve ze tõ tes tü let nek a tár sa ság ügy ve ze té se kö ré be tar -
tozó ha tás kö rét, amennyi ben ezt e tör vény vagy a tár sa sá gi 
szer zõ dés le he tõ vé te szi.

23.  § (1) Nem le het gaz da sá gi tár sa ság ve ze tõ tiszt ség -
vi se lõ je az, akit bûn cse lek mény el kö ve té se  miatt jog erõ -
sen sza bad ság vesz tés bün te tés re ítél tek, amíg a bün te tett
elõ élet hez fû zõ dõ hát rá nyos jog kö vet kez mé nyek alól nem
men te sült.

(2) Akit jog erõs bí rói íté let tel a ve ze tõ tiszt ség gya kor -
lá sá tól el til tot tak, e ti la lom ha tá lya alatt nem le het ve ze tõ
tiszt ség vi se lõ. Akit va la mely más fog lal ko zás tól jog erõs
bí rói íté let tel el til tot tak, az íté let ha tá lya alatt az ab ban
meg je lölt te vé keny sé get fõ te vé keny ség ként foly ta tó gaz -
da sá gi tár sa ság ban nem le het ve ze tõ tiszt ség vi se lõ.

(3) A gaz da sá gi tár sa ság nak meg szün te té si el já rás so rán 
való tör lé sét kö ve tõ két évig nem le het más gaz da sá gi tár -
sa ság ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je az a sze mély, aki a tör lést
meg elõ zõ nap tá ri év ben a gaz da sá gi tár sa ság nál ve ze tõ
tiszt ség vi se lõ volt.

24.  § (1) Ha a tár sa sá gi szer zõ dés más ként nem ren del -
ke zik, a ve ze tõ tiszt ség vi se lõ ket ha tá ro zott idõ re, de leg -
fel jebb öt évre kell meg vá lasz ta ni, il let ve a tár sa sá gi szer -
zõ dés ben ki je löl ni. Ha a tár sa sá gi szer zõ dés ben a ve ze tõ
tiszt ség vi se lõi meg bí zás idõ tar ta má ról a ta gok (rész vé nye -
sek) nem ren del kez nek, a ve ze tõ tiszt ség vi se lõt öt évre
meg vá lasz tott nak kell te kin te ni, ki vé ve, ha a gaz da sá gi
tár sa ság en nél rö vi debb idõ tar tam ra jött lét re.

(2) A ve ze tõ tiszt ség vi se lõi meg bí zás az érin tett sze -
mély ál ta li el fo ga dás sal jön lét re. A ve ze tõ tiszt ség vi se lõk
új ra vá laszt ha tók és a tár sa ság leg fõbb szer ve ál tal bár mi -
kor, in do ko lá si kö te le zett ség nél kül vissza hív ha tók.

(3) A ve ze tõ tiszt ség vi se lõ az új ve ze tõ tiszt ség vi se lõi
meg bí zás el fo ga dá sá tól szá mí tott ti zen öt na pon be lül azo -
kat a tár sa sá go kat, ahol már ve ze tõ tiszt ség vi se lõ vagy fel -
ügye lõ bi zott sá gi tag, írás ban tá jé koz tat ni kö te les.

25.  § (1) A ve ze tõ tiszt ség vi se lõ – a nyil vá no san mû -
ködõ rész vény tár sa ság ban való rész vény szer zés ki vé te lé -
vel – nem sze rez het ré sze se dést a gaz da sá gi tár sa sá gé val
azo nos te vé keny sé get fõ te vé keny ség ként meg je lö lõ más
gaz dál ko dó szer ve zet ben [Ptk. 685.  § c) pont], to váb bá
nem le het ve ze tõ tiszt ség vi se lõ a tár sa sá gé val azo nos fõ te -
vé keny sé get vég zõ más gaz da sá gi tár sa ság ban, il let ve
 szövetkezetben, ki vé ve, ha ezt az érin tett gaz da sá gi tár sa -
ság tár sa sá gi szer zõ dé se le he tõ vé te szi vagy a gaz da sá gi
tár sa ság leg fõbb szer ve eh hez hoz zá já rul.
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(2) A ve ze tõ tiszt ség vi se lõ és kö ze li hoz zá tar to zó ja
[Ptk. 685.  § b) pont], va la mint élet tár sa nem köt het a sa ját
ne vé ben vagy ja vá ra a gaz da sá gi tár sa ság fõ te vé keny sé ge
kö ré be tar to zó ügy le te ket, ki vé ve, ha ezt a tár sa sá gi szer -
zõ dés meg en ge di.

(3) A tár sa sá gi szer zõ dés úgy is ren del kez het, hogy az
(1)–(2) be kez dés ben fog lalt ti la lom a gaz da sá gi tár sa ság -
gal azo nos te vé keny sé get foly ta tó gaz dál ko dó szer ve zet
[Ptk. 685.  § c) pont], il let ve a gaz da sá gi tár sa ság te vé keny -
sé gi kö ré be tar to zó ügy let te kin te té ben áll fenn.

(4) A gaz da sá gi tár sa ság ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je és
 közeli hoz zá tar to zó ja [Ptk. 685.  § b) pont], va la mint élet -
tár sa ugyan an nál a tár sa ság nál a fel ügye lõ bi zott ság tag -
jává nem vá laszt ha tó meg.

(5) Az (1)–(4) be kez dés ben fog lalt sza bá lyok meg sze -
gé sé vel a gaz da sá gi tár sa ság nak oko zott kár meg té rí té sé re
vo nat ko zó igényt a tár sa ság a kár be kö vet kez té tõl szá mí -
tott egy éven be lül ér vé nye sít he ti a ve ze tõ tiszt ség vi se lõ -
vel szem ben.

26.  § (1) A gaz da sá gi tár sa ság ala pí tá sá nak, a tár sa sá gi
szer zõ dés mó do sí tá sá nak, a cég jegy zék be be jegy zett
 jogoknak, té nyek nek és ada tok nak és ezek vál to zá sá nak,
va la mint tör vény ben elõ írt más ada tok nak a cég bí ró sá gi
be je len té se a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk kö te le zett sé ge.

(2) A ve ze tõ tiszt ség vi se lõk kor lát la nul és egyetemle -
gesen fe lel nek a tár sa ság gal szem ben azo kért a ká ro kért,
ame lyek a be je len tett adat, jog vagy tény va lót lan sá gá ból,
il let ve a be je len tés ké se del mé bõl vagy el mu lasz tá sá ból
szár maz nak.

27.  § (1) A ve ze tõ tiszt ség vi se lõk kö te le sek a gaz da sá gi
tár sa ság üz le ti tit ka it (Ptk. 81.  §) meg õriz ni.

(2) A ve ze tõ tiszt ség vi se lõk – ha e tör vény más ként nem 
ren del ke zik – kö te le sek a ta gok (rész vé nye sek) ké ré sé re a
tár sa ság ügye i rõl fel vi lá go sí tást adni, a tár sa ság üz le ti
köny ve i be és ira ta i ba való be te kin tést le he tõ vé ten ni. Ha
e ké re lem nek nem tesz nek ele get, az ér de kelt tag (rész vé -
nyes) ké rel mé re a cég bí ró ság tör vényességi fel ügye le ti
 eljárás ke re té ben kö te lez he ti a gaz da sá gi tár sa sá got a fel -
vi lá go sí tás ra, il let ve a be te kin tés biz to sí tá sá ra.

(3) A ta gok (rész vé nye sek) (2) be kez dés sze rin ti jog -
gya kor lá sá nak ren del te tés sze rû nek kell len nie és nem sért -
he ti a gaz da sá gi tár sa ság mél tá nyos üz le ti ér de ke it, il let ve
üz le ti tit ka it.

28.  § (1) A gaz da sá gi tár sa ság mun ka vál la ló i val szem -
ben a mun kál ta tói jo go kat – ha a tár sa sá gi szer zõ dés el té -
rõ en nem ren del ke zik – a ve ze tõ tiszt ség vi se lõ gya ko rol ja.
Ha a tár sa ság nál ügy ve ze tõ tes tü let mû kö dik, a tár sa sá gi
szer zõ dés ben, a tár sa sá gi szer zõ dés ilyen ren del ke zé se
 hiányában pe dig az ügy ve ze tõ tes tü let ügy rend jé ben kell
ren del kez ni a mun kál ta tói jo gok gya kor lá sá nak a tes tü let
tag jai köz ti meg osz tá sá ról.

(2) A tár sa sá gi szer zõ dés vagy a tár sa ság leg fõbb szer -
vé nek ha tá ro za ta a mun kál ta tói jo gok gya kor lá sát több
 vezetõ tiszt ség vi se lõ ese té ben az egyik ve ze tõ tisztség -
viselõre, il let ve más, a gaz da sá gi tár sa ság gal munka -
viszonyban álló sze mély re ru ház hat ja át.

29.  § (1) A gaz da sá gi tár sa sá got tör vényes kép vi se lõ -
ként a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk kép vi se lik har ma dik sze mé -
lyek kel szem ben, va la mint bí ró sá gok és más ha tó sá gok
elõtt. A ve ze tõ tiszt ség vi se lõk tör vényen ala pu ló szerve -
zeti kép vi se le ti jo gát a tár sa sá gi szer zõ dés kor lá toz hat ja,
 illetve több ve ze tõ tiszt ség vi se lõ kö zött meg oszt hat ja. A
kép vi se le ti jog kor lá to zá sa, il let ve meg osz tá sa har ma dik
sze mé lyek kel szem ben nem ha tá lyos.

(2) A ve ze tõ tiszt ség vi se lõk az ügyek meg ha tá ro zott
cso port ja i ra néz ve a gaz da sá gi tár sa ság mun ka vál la ló it
kép vi se le ti jog gal ru ház hat ják fel.

(3) A gaz da sá gi tár sa sá got a tár sa ság ve ze tõ tiszt ség vi -
se lõ je, va la mint cég ve ze tõ je (32.  §) írás ban cég jegy zés
 útján kép vi se li. Ha tör vény vagy a tár sa sá gi szer zõ dés
más ként nem ren del ke zik, a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk és a
cég ve ze tõ cég jegy zé si joga – a bank szám la fe let ti ren del -
ke zés te kin te té ben is – ön ál ló, az egyéb kép vi se lõk cég -
jegy zé sé nek ér vé nyes sé gé hez pe dig két kép vi se le ti jog gal
ren del ke zõ sze mély együt tes alá írá sá ra van szük ség. A tár -
sa sá gi szer zõ dés úgy is ren del kez het, hogy meg ha tá ro zott
mun ka kört be töl tõ mun ka vál la ló cég jegy zé si joga ön ál ló,
va la mint hogy a ve ze tõ tiszt ség vi se lõ, il let ve a cég ve ze tõ
va la me lyik kép vi se let re fel jo go sí tott mun ka vál la ló val
együt te sen jo go sult a gaz da sá gi tár sa ság cég jegy zé sé re.

30.  § (1) A tár sa ság fe le lõs azért a ká rért, ame lyet ve ze tõ 
tiszt ség vi se lõ je e jog kö ré ben el jár va har ma dik sze mély -
nek oko zott.

(2) A ve ze tõ tiszt ség vi se lõk a gaz da sá gi tár sa ság ügy ve -
ze té sét az ilyen tiszt sé get be töl tõ sze mé lyek tõl ál ta lá ban
el vár ha tó gon dos ság gal – és ha e tör vény ki vé telt nem
tesz –, a gaz da sá gi tár sa ság ér de ke i nek el sõd le ges sé ge
alap ján kö te le sek el lát ni. A ve ze tõ tiszt ség vi se lõk a pol -
gári jog ál ta lá nos sza bá lyai sze rint fe lel nek a gaz da sá gi
tár sa ság gal szem ben a jog sza bá lyok, a tár sa sá gi szer zõ dés, 
il let ve a gaz da sá gi tár sa ság leg fõbb szer ve ál tal ho zott
 határozatok, il let ve ügy ve ze té si kö te le zett sé ge ik fel ró ha tó 
meg sze gé sé vel a tár sa ság nak oko zott ká ro kért.

(3) A gaz da sá gi tár sa ság fi ze tés kép te len sé gé vel fe nye -
ge tõ hely zet be kö vet kez tét köve tõen, a ve ze tõ tisztség -
viselõk ügy ve ze té si fel ada ta i kat a tár sa ság hi te le zõi ér de -
ke i nek el sõd le ges sé ge alap ján kö te le sek el lát ni. Kü lön tör -
vény e kö ve tel mény fel ró ha tó meg sze gé se ese té re, ha a
gaz da sá gi tár sa ság fi ze tés kép te len né vált, elõ ír hat ja a
 vezetõ tiszt ség vi se lõk hi te le zõk kel szem be ni helyt ál lá si
kö te le zett sé gét.

(4) Együt tes kép vi se le ti jog gal ren del ke zõ ve ze tõ tiszt -
ség vi se lõk, il let ve tes tü le ti ügy ve ze tés ese tén a ve ze tõ
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tiszt ség vi se lõk gaz da sá gi tár sa ság gal szem be ni kár té rí té si
fe le lõs sé ge a Ptk. kö zös kár oko zás ra vo nat ko zó sza bá lyai
sze rint egye tem le ges. Ha a kárt a tes tü le ti ügy ve ze tés ha tá -
ro za ta okoz ta, men te sül a fe le lõs ség alól az a tag, aki a
dön tés ben nem vett részt, vagy a ha tá ro zat el len sza va zott.

(5) A tár sa sá gi szer zõ dés elõ ír hat ja, hogy a tár sa ság leg -
fõbb szer ve éven te tûz ze na pi rend jé re a ve ze tõ tiszt ség vi -
se lõk elõ zõ üz le ti év ben vég zett mun ká já nak ér té ke lé sét,
és ha tá roz zon a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk ré szé re meg ad ha tó
fel ment vény tár gyá ban. A fel ment vény meg adá sá val a
leg fõbb szerv iga zol ja, hogy a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk az
 értékelt idõ szak ban mun ká ju kat a gaz da sá gi tár sa ság ér de -
ke i nek el sõd le ges sé gét szem elõtt tart va vé gez ték. A fel -
ment vény ha tály ta lan ná vá lik, ha utó lag a bí ró ság jog erõ -
sen meg ál la pít ja, hogy a fel ment vény meg adá sá ra ala pul
szol gá ló in for má ci ók va lót la nok vagy hi á nyo sak vol tak.

(6) A gaz da sá gi tár sa ság jog utód nél kül való megszû -
nése után a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk kel szem be ni kár té rí té si
igényt – a jog erõs cég bí ró sá gi tör lés tõl szá mí tott egy éves
jog vesz tõ ha tár idõn be lül – a tár sa ság cég bí ró sá gi tör lé sé -
nek idõ pont já ban tag sá gi jog vi szony ban álló ta gok (rész -
vé nye sek) ér vé nye sít he tik. Ha a tag (rész vé nyes) fele -
lõssége a gaz da sá gi tár sa ság kö te le zett sé ge i ért a tár sa ság
fenn ál lá sa alatt kor lá to zott volt, a kár té rí té si igényt a tag
(rész vé nyes) a tár sa ság meg szû né se kor fel osz tott va gyon -
ból az õt meg il le tõ rész ará nyá ban ér vé nye sít he ti.

31.  § (1) Meg szû nik a ve ze tõ tiszt ség vi se lõi jog vi szony
a) a meg bí zás idõ tar ta má nak le jár tá val,
b) vissza hí vás sal,
c) tör vény ben sza bá lyo zott ki zá ró ok be kö vet kez té vel,
d) le mon dás sal,
e) ha a tiszt ség vi se lõ meg hal,
f) kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott eset ben.

(2) A ve ze tõ tiszt ség vi se lõ tiszt sé gé rõl bár mi kor
 lemondhat, ha azon ban a gaz da sá gi tár sa ság mû kö dõ ké -
pes sé ge ezt meg kí ván ja, a le mon dás csak an nak bejelen -
tésétõl szá mí tott hat va na dik na pon vá lik ha tá lyos sá, ki -
véve, ha a gaz da sá gi tár sa ság leg fõbb szer ve az új ve ze tõ
tiszt ség vi se lõ meg vá lasz tá sá ról e ha tár idõ el tel tét meg elõ -
zõ en gon dos ko dott, il let ve gon dos kod ni tu dott vol na. A
le mon dás ha tá lyos sá vá lá sá ig a ve ze tõ tiszt ség vi se lõ a
 halaszthatatlan dön té sek meg ho za ta lá ban, il let ve az ilyen
in téz ke dé sek meg té te lé ben kö te les részt ven ni.

32.  § (1) Ha ezt a tár sa sá gi szer zõ dés le he tõ vé te szi, a
tár sa ság leg fõbb szer ve a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk te vé keny -
sé gé nek se gí té se ér de ké ben egy vagy több cég ve ze tõ ki ne -
ve zé sé rõl ha tá roz hat. A cég ve ze tõ olyan mun ka vál la ló,
aki a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk ren del ke zé sei alap ján irá nyít ja 
a tár sa ság fo lya ma tos mû kö dé sét. A cég ve ze tõ feladat -
körében a gaz da sá gi tár sa ság ér de ke i nek el sõd le ges sé ge
alap ján kö te les el jár ni. A cég ve ze tõ te vé keny sé ge nem
érin ti a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk tár sa ság gal szem be ni 30.  §
sze rin ti fe le lõs sé gét.

(2) Ha a gaz da sá gi tár sa ság szék he lyé tõl el té rõ te lep he -
lyen vagy fi ók te le pen is foly tat te vé keny sé get, az ál ta lá nos 
jo go sít vánnyal ren del ke zõ cég ve ze tõn, il let ve cég ve ze tõ -
kön kí vül a te lep he lye ken, il let ve fi ók te le pek nél is mû köd -
het cég ve ze tõ.

(3) A cég ve ze tõ re a 23.  §-ban, a 25.  §-ban és a 27.  §-ban
fog lalt elõ írásokat meg fele lõen al kal maz ni kell.

(4) A cég ve ze tõ ré szé re a tár sa ság leg fõbb szer ve ál ta lá -
nos kép vi se le ti és ön ál ló cég jegy zé si jo got biz to sít hat,
 valamint elõ ír hat ja a 26.  §-ban fog lalt fel ada tok el lá tá sát.
A cég ve ze tõ és a kép vi se let re jo go sult más mun ka vál la lók
kép vi se le ti jo gu kat más ra nem ru ház hat ják át.

3. Cím

A gazdasági társaság mûködésének tulajdonosi
és közérdekvédelmi ellenõrzése

Felügyelõbizottság

33.  § (1) A ta gok (rész vé nye sek) a gaz da sá gi tár sa ság
ügy ve ze té sé nek el len õr zé se cél já ból jo go sul tak – a (2) be -
kez dés sze rin ti ese tek ben pe dig kö te le sek – tár sa sá gi szer -
zõ dé sük ben fel ügye lõ bi zott ság lét re ho zá sát elõ ír ni.

(2) Kö te le zõ a fel ügye lõ bi zott ság lét re ho zá sa:

a) a nyil vá no san mû kö dõ rész vény tár sa ság ese té ben,
ki vé ve, ha a rész vény tár sa ság az egy sé ges irá nyí tá si rend -
szer sza bá lyai sze rint mû kö dik;

b) zárt kö rû en mû kö dõ rész vény tár sa ság ese té ben, ha
azt a sza va za ti jo gok leg alább öt szá za lé ká val ren del ke zõ
ala pí tók, il let ve ta gok (rész vé nye sek) ké rik;

c) a tár sa ság for má já ra és mû kö dé sé nek mód já ra te kin -
tet nél kül, ha azt tör vény a köz tu laj don vé del me ér de ké ben 
vagy a tár sa ság ál tal foly ta tott te vé keny ség re fi gye lem mel
elõ ír ja;

d) ha e tör vény a mun ka vál la ló kat meg il le tõ el len õr zé si 
jo gok gya kor lá sa ér de ké ben így ren del ke zik (38.  §).

34.  § (1) A fel ügye lõ bi zott ság leg alább há rom, leg fel -
jebb ti zen öt tag ból áll.

(2) A fel ügye lõ bi zott ság tes tü let ként jár el. A fel ügye lõ -
bi zott ság – ha tör vény vagy a tár sa sá gi szer zõ dés el té rõ en
nem ren del ke zik – tag jai so rá ból vá laszt el nö köt, szük ség
ese tén el nök he lyet test. A fel ügye lõ bi zott ság határozat -
képes, ha a tag ja i nak két har ma da, de leg alább há rom tag
je len van; ha tá ro za tát a je len lé võk egy sze rû szó több sé gé -
vel hoz za.

(3) A fel ügye lõ bi zott ság tag jai sze mé lye sen kö te le sek
el jár ni, kép vi se let nek a fel ügye lõ bi zott sá gi te vé keny ség -
ben nincs he lye. A fel ügye lõ bi zott ság tag ját e mi nõ sé gé -
ben a gaz da sá gi tár sa ság tag jai (rész vé nye sei), il let ve
mun kál ta tó ja nem uta sít hat ja. A fel ügye lõ bi zott ság tag jai
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a tár sa ság leg fõbb szer ve ülé sén ta nács ko zá si jog gal
 vehetnek részt.

(4) A fel ügye lõ bi zott ság az ügy rend jét maga ál la pít ja
meg, ame lyet a gaz da sá gi tár sa ság leg fõbb szer ve hagy
jóvá. A fel ügye lõ bi zott ság ügy rend je le he tõ vé te he ti, hogy 
a fel ügye lõ bi zott ság ülé sén a ta gok nem sze mé lyes je len -
lét tel, ha nem elekt ro ni kus hír köz lõ esz köz köz ve tí té sé vel
ve gye nek részt. Ez eset ben az ülés meg tar tá sá nak rész le tes 
sza bá lya it az ügy rend ben meg kell ál la pí ta ni.

(5) Ha a fel ügye lõ bi zott ság tag ja i nak szá ma a tár sa sá gi
szer zõ dés ben meg ha tá ro zott lét szám alá csök ken, vagy
nincs, aki az ülé sét össze hív ja, a gaz da sá gi tár sa ság ügy ve -
ze té se a fel ügye lõ bi zott ság ren del te tés sze rû mû kö dé sé nek 
hely re ál lí tá sa ér de ké ben kö te les össze hív ni a tár sa ság leg -
fõbb szer vé nek ülé sét.

35.  § (1) A fel ügye lõ bi zott ság egyes el len õr zé si fel ada -
tok el vég zé sé vel bár mely tag ját meg bíz hat ja, il let ve az
 ellenõrzést ál lan dó jel leg gel is meg oszt hat ja tag jai kö zött.

(2) A fel ügye lõ bi zott ság a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk tõl,
 illetve a gaz da sá gi tár sa ság ve ze tõ ál lá sú mun ka vál la ló i tól
fel vi lá go sí tást kér het, ame lyet a tár sa sá gi szer zõ dés ben
meg ha tá ro zott mó don és ha tár idõn be lül kell tel je sí te ni. A
fel ügye lõ bi zott ság a tár sa ság köny ve it és ira ta it – ha szük -
sé ges, szak ér tõk be vo ná sá val – meg vizs gál hat ja.

(3) Ha a gaz da sá gi tár sa ság nál fel ügye lõ bi zott ság mû -
kö dik, a szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo ló ról a gaz da -
sá gi tár sa ság leg fõbb szer ve csak a fel ügye lõ bi zott ság írás -
be li je len té sé nek bir to ká ban ha tá roz hat.

(4) Ha a fel ügye lõ bi zott ság meg íté lé se sze rint az ügy ve -
ze tés te vé keny sé ge jog sza bály ba, a tár sa sá gi szer zõ dés be,
il let ve a gaz da sá gi tár sa ság leg fõbb szer vé nek határoza -
taiba üt kö zik, vagy egyéb ként sér ti a gaz da sá gi tár sa ság,
il let ve a ta gok (rész vé nye sek) ér de ke it, össze hív ja a gaz -
da sá gi tár sa ság leg fõbb szer vé nek rend kí vü li ülé sét, és
 javaslatot tesz an nak na pi rend jé re.

36.  § (1) A fel ügye lõ bi zott sá gi ta gok meg bí za tá sá nak
idõ tar ta ma el tér het at tól az idõ tar tam tól, amely re vonat -
kozóan a gaz da sá gi tár sa ság leg fõbb szer ve a ve ze tõ tiszt -
ség vi se lõ ket meg vá lasz tot ta. Ha a tár sa sá gi szer zõ dés
alap ján a tár sa ság leg fõbb szer ve a ve ze tõ tiszt ség vi se lõ ket 
ha tá ro zat lan idõ re vá laszt ja, úgy a fel ügye lõ bi zott ság tag -
jai is ha tá ro zat lan idõ re vá laszt ha tók.

(2) A 38.  §-ban sza bá lyo zott mun ka vál la lói kép vi se let
ki vé te lé vel a gaz da sá gi tár sa ság mun ka vál la lói nem vál -
hat nak a fel ügye lõ bi zott ság tag já vá.

(3) Egye bek ben a fel ügye lõ bi zott sá gi tag ság ke let ke zé -
sé re és meg szû né sé re – ha tör vény el té rõ en nem rendel -
kezik – e tör vény 23–24. és 31.  §-át, a jog vi szony tar tal má -
ra a 25.  § és a 27.  § (1) be kez dé sé nek ren del ke zé se it meg -
fele lõen al kal maz ni kell.

(4) A fel ügye lõ bi zott sá gi ta gok – a Ptk. kö zös kár oko -
zás ra vo nat ko zó sza bá lyai sze rint – kor lát la nul és egye -
tem le ge sen fe lel nek a gaz da sá gi tár sa ság gal szem ben a
tár sa ság nak az el len õr zé si kö te le zett sé gük meg sze gé sé vel
oko zott ká ro kért.

37.  § (1) A zárt kö rû en mû kö dõ rész vény tár sa ság alap -
sza bá lya, il let ve a kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság tár sa sá gi
szer zõ dé se az igaz ga tó ság tag jai, il let ve az ügy ve ze tõk
meg vá lasz tá sá nak, vissza hí vá sá nak, dí ja zá sa meg ál la pí tá -
sá nak jo gát a fel ügye lõ bi zott ság ra ru ház hat ja át, to váb bá
egyes ügy dön tõ ha tá ro za tok meg ho za ta lát a fel ügye lõ bi -
zott ság elõ ze tes jó vá ha gyá sá hoz köt he ti (ügy dön tõ fel -
ügye lõ bi zott ság). Ez eset ben az ügy ve ze tés kö ré ben el lá -
tott funk ci ók te kin te té ben a fel ügye lõ bi zott ság tag jai is
 vezetõ tiszt ség vi se lõ nek mi nõ sül nek.

(2) Ha a fel ügye lõ bi zott ság az (1) be kez dés sze rin ti jog -
kö ré ben el jár va a ha tá ro zat jó vá ha gyá sát meg ta gad ta, a
gaz da sá gi tár sa ság igaz ga tó sá ga, il let ve ve ze tõ tisztség -
viselõje jo go sult a tár sa ság leg fõbb szer vé nek össze hí vá -
sá ra. Ez eset ben a leg fõbb szerv a fel ügye lõ bi zott ság ha tá -
ro za tát meg vál toz tat hat ja.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ügy dön tõ ha tá ro -
za tok meg ho za ta lá val a tár sa ság nak oko zott ká ro kért a
 vezetõ tiszt ség vi se lõk és a fel ügye lõ bi zott ság tag jai a tár -
sa ság irá nyá ban egye tem le ges fe le lõs ség gel tar toz nak a
Ptk. kö zös kár oko zás ra vo nat ko zó sza bá lyai sze rint.

38.  § (1) Ha a gaz da sá gi tár sa ság tel jes mun ka idõ ben
fog lal koz ta tott mun ka vál la ló i nak lét szá ma éves át lag ban a 
200 fõt meg ha lad ja, a mun ka vál la lók – az üze mi ta nács nak 
a tár sa ság ügy ve ze té sé vel kö tött el té rõ meg ál la po dá sa hi á -
nyá ban – jo go sul tak részt ven ni a gaz da sá gi tár sa ság mû -
kö dé sé nek el len õr zé sé ben. Eb ben az eset ben a fel ügye lõ -
bi zott ság tag ja i nak egy har ma da a mun ka vál la lók kép vi se -
lõ i bõl áll. Ha a ta gok szá má nak egy har ma da tört szá mot
ered mé nyez, a fel ügye lõ bi zott ság tag ja i nak szá mát a mun -
ka vál la lók ra ked ve zõbb mó don kell meg ál la pí ta ni.

(2) Ha a nyil vá no san mû kö dõ rész vény tár sa ság az egy -
sé ges irá nyí tá si rend szer sza bá lyai sze rint mû kö dik, a
mun ka vál la ló kat a tár sa ság ügy ve ze té se el len õr zé sé ben
– az alap sza bály ban fog lal tak sze rint – meg il le tõ jo gok
gya kor lá sá nak mód já ról az igaz ga tó ta nács és az üze mi
 tanács ál la po dik meg egy más sal.

(3) Ha a gaz da sá gi tár sa ság olyan szer ve zet bõl jön lét re
át ala ku lás sal, amely nél a fel ügye lõ bi zott ság ban nem volt
mun ka vál la lói kép vi se let, de az (1) be kez dés ben meg je lölt 
fel té te lek fenn áll nak, a tár sa sá gi szer zõ dés ben biz to sí ta ni
kell, hogy a mun ka vál la lók az át ala ku lás után a fel ügye lõ -
bi zott ság mû kö dé sé ben azon nal részt ve hes se nek.

(4) A fel ügye lõ bi zott ság ban részt vevõ mun ka vál la lói
kül dött – az üz le ti ti tok kö rén kí vül – tá jé koz tat ni kö te les
az üze mi ta ná cson ke resz tül a mun ka vál la lók kö zös sé gét a
fel ügye lõ bi zott ság te vé keny sé gé rõl.
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39.  § (1) A mun ka vál la lói kép vi se lõ ket a felügyelõ -
bizottságba az üze mi ta nács je lö li a mun ka vál la lók so rá ból,
a gaz da sá gi tár sa ság nál mû kö dõ szak szer ve ze tek vé le mé -
nyé nek meg hall ga tá sa után.

(2) Az üze mi ta nács ál tal je lölt sze mé lye ket a gaz da sá gi
tár sa ság leg fõbb szer ve kö te les a je lö lést kö ve tõ elsõ ülé -
sén a fel ügye lõ bi zott ság tag já vá vá lasz ta ni, ki vé ve, ha a
je löl tek kel szem ben tör vény ben fog lalt ki zá ró ok áll fenn.
Eb ben az eset ben újabb je lö lést kell kér ni.

(3) A fel ügye lõ bi zott ság ban a mun ka vál la lói kül döt te -
ket a töb bi tag gal azo nos jo gok il le tik meg, és azo nos kö te -
le zett sé gek ter he lik. Ha a mun ka vál la lói kül döt tek vé le -
mé nye a fel ügye lõ bi zott ság több sé gi ál lás pont já tól egy -
han gú lag el tér, a mun ka vál la lók ki sebb sé gi ál lás pont ját a
gaz da sá gi tár sa ság leg fõbb szer vé nek ülé sén is mer tet ni
kell.

(4) A mun ka vál la lói kül döt tet meg il le ti a Mun ka Tör -
vény köny ve alap ján az üze mi ta nács tag ját meg il le tõ mun -
ka jo gi vé de lem.

(5) A mun ka vál la lói kül dött mun ka vi szo nyá nak meg -
szû né se ese tén fel ügye lõ bi zott sá gi tag sá ga is meg szû nik.

(6) A mun ka vál la lói kül döt tet a gaz da sá gi tár sa ság leg -
fõbb szer ve csak az üze mi ta nács ja vas la tá ra hív hat ja
vissza, ki vé ve, ha az üze mi ta nács a tör vény ben meg ha tá -
ro zott ki zá ró ok el le né re a tár sa sá gi szer zõ dés ben meg -
határozott ha tár idõn be lül nem tesz ele get vissza hí vá si,
 illetve az új kül dött re vo nat ko zó ja vas lat té te li kö te le zett -
sé gé nek.

Könyvvizsgáló

40.  § (1) A gaz da sá gi tár sa ság leg fõbb szer ve ál tal
 választott könyv vizs gá ló fel ada ta, hogy gon dos kod jon a
szám vi te li tör vény ben meg ha tá ro zott könyv vizs gá lat
 elvégzésérõl, és en nek so rán min de nek elõtt an nak meg ál -
la pí tá sá ról, hogy a gaz da sá gi tár sa ság szám vi te li tör vény
sze rin ti be szá mo ló ja meg fe lel-e a jog sza bá lyok nak, to váb -
bá meg bíz ha tó és va lós ké pet ad-e a tár sa ság va gyo ni és
pénz ügyi hely ze té rõl, mû kö dé sé nek ered mé nyé rõl.

(2) A könyv vizs gá ló nem nyújt hat a gaz da sá gi tár sa ság
ré szé re olyan szol gál ta tást, amely az (1) be kez dés sze rin ti
köz ér dek vé del mi fel ada ta tár gyi la gos és füg get len mó don
tör té nõ el lá tá sát ve szé lyez tet he ti. Kü lön tör vény ha tá roz za 
meg a tár sa ság könyv vizs gá ló ja ál tal vé gez he tõ ki egé szí tõ
te vé keny sé gek kö rét, a szol gál ta tás nyúj tás fel té te le it és
kor lá ta it.

41.  § (1) Ha a szám vi te li tör vény a gaz da sá gi tár sa ság
szá má ra a könyv vizs gá la ti szol gál ta tás igény be vé te lét
 kötelezõvé te szi, vagy azt a gaz da sá gi tár sa ság tár sa sá gi
szer zõ dé se egyéb ként elõ ír ja, a gaz da sá gi tár sa ság leg fõbb 
szer ve meg vá laszt ja a tár sa ság könyv vizs gá ló ját és meg -

ha tá roz za a könyv vizs gá ló val kö ten dõ szer zõ dés lé nye ges
ele me i nek tar tal mát.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kon kí vül is kö te le zõ a
könyv vizs gá ló vá lasz tá sa a rész vény tár sa ság nál, va la mint
ha azt a tör vény a köz tu laj don vé del me ér de ké ben elõ ír ja.

(3) A tár sa ság könyv vizs gá ló já vá az vá laszt ha tó, aki az
erre vo nat ko zó jog sza bály sze rint a könyv vizs gá lók nyil -
ván tar tá sá ban sze re pel. Egye bek ben a könyv vizs gá ló ra
vo nat ko zó szak mai ké pe sí té si és eti kai kö ve tel mé nye ket,
va la mint az össze fér he tet len sé gi sza bá lyo kat kü lön tör -
vény ál la pít ja meg.

(4) Ha a tár sa ság leg fõbb szer ve jogi sze mélyt vá laszt a
tár sa ság könyv vizs gá ló já vá, úgy a jogi sze mély nek ki kell
je löl nie azt a tag ját, ve ze tõ tiszt ség vi se lõ jét, il let ve mun -
ka vál la ló ját, aki a könyv vizs gá lat el vég zé sé ért sze mé lyé -
ben fe le lõs. A sze mé lyé ben fe le lõs könyv vizs gá ló he lyet -
te sí té sé re – tar tós tá vol lé te ese té re – he lyet tes könyv vizs -
gá ló is ki je löl he tõ.

(5) Nem le het könyv vizs gá ló a gaz da sá gi tár sa ság ala pí -
tó ja, il let ve tag ja (rész vé nye se). Nem vá laszt ha tó könyv -
vizs gá ló vá a tár sa ság ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, felügyelõ -
bizottsági tag ja, va la mint ezen sze mé lyek kö ze li hoz zá tar -
to zó ja [Ptk. 685.  § b) pont], élet tár sa, to váb bá a tár sa ság
mun ka vál la ló ja, e jog vi szo nya, il let ve mi nõ sé ge fenn áll ta
ide jén, va la mint an nak meg szû né sé tõl szá mí tott há rom
évig.

42.  § (1) A tár sa ság leg fõbb szer vé nek a tár sa ság könyv -
vizs gá ló ját ha tá ro zott idõ re, de leg fel jebb öt évre kell meg -
vá lasz ta ni. A könyv vizs gá ló meg bí za tá sá nak idõ tar ta ma
nem le het rö vi debb, mint az õt meg vá lasz tó tag gyû lés tõl
(köz gyû lés tõl) az üz le ti év szám vi te li tör vény sze rin ti
 beszámolóját el fo ga dó tag gyû lé sig (köz gyû lé sig) ter je dõ
azon idõ szak, amely nek a fe lül vizs gá la tá ra meg vá lasz tot -
ták. A tár sa sá gi könyv vizs gá ló vissza hí vá sá ra nem ad hat -
nak ala pot a füg get len könyv vizs gá lói je len tés ben tett
meg ál la pí tá sok vagy a tár sa ság szám vi te li tör vény sze rin ti
be szá mo ló já hoz kap cso ló dó könyv vizs gá lói zá ra dék meg -
adá sá nak az el uta sí tá sa.

(2) Kü lön tör vény a tár sa sá gi könyv vizs gá ló új ra vá lasz -
tá sát ki zár hat ja.

(3) A könyv vizs gá lói meg bí zás el fo ga dá sá nak az mi nõ -
sül, ha a könyv vizs gá ló meg vá lasz tá sát kö ve tõ ki lenc ven
na pon be lül meg bí zá si szer zõ dést köt a gaz da sá gi tár sa ság
ügy ve ze té sé vel. A ha tár idõ ered mény te len el tel té vel a
könyv vizs gá ló meg vá lasz tá sa ha tály ta lan ná vá lik és a leg -
fõbb szerv nek má sik könyv vizs gá lót kell vá lasz ta nia.

43.  § (1) A könyv vizs gá ló fel ada tá nak tel je sí té se ér de -
ké ben a gaz da sá gi tár sa ság köny ve i be be te kint het, a ve ze -
tõ tiszt ség vi se lõk tõl, il let ve a tár sa ság mun ka vál la ló i tól
fel vi lá go sí tást kér het, a tár sa ság bank szám lá it, ügy fél -
szám lá it, könyv ve ze té sét, szer zõ dé se it meg vizs gál hat ja.
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(2) Ha a gaz da sá gi tár sa ság nál fel ügye lõ bi zott ság mû -
kö dik, a bi zott ság kez de mé nyez he ti a tár sa sá gi könyv vizs -
gá ló nak a bi zott ság ülé sén tör té nõ meg hall ga tá sát. A
könyv vizs gá ló is kér he ti, hogy a fel ügye lõ bi zott ság az
 általa ja va solt ügyet tûz ze na pi rend jé re, il let ve, hogy a
 felügyelõbizottság ülé sén ta nács ko zá si jog gal részt ve hes -
sen.

(3) A gaz da sá gi tár sa ság könyv vizs gá ló ja az (1)–(2) be -
kez dés ben fog lal tak kal össze füg gõ el já rá sa so rán sem ala -
kít hat ki olyan szak mai együtt mû kö dést a tár sa ság ügy -
vezetésével, amely a könyv vizs gá la ti fel ada tok pár tat lan
el vég zé sét ve szé lyez tet he ti.

(4) A könyv vizs gá ló kö te les a gaz da sá gi tár sa ság ügye i -
vel kap cso la tos üz le ti tit kot meg õriz ni.

44.  § (1) A gaz da sá gi tár sa ság könyv vizs gá ló ját a tár -
saság leg fõbb szer vé nek a tár sa ság szám vi te li tör vény
 szerinti be szá mo ló ját tár gya ló ülé sé re meg kell hív ni.
A könyv vizs gá ló az ülé sen kö te les részt ven ni.

(2) Ha a könyv vizs gá ló meg ál la pít ja, il let ve egyéb ként
tu do mást sze rez ar ról, hogy a gaz da sá gi tár sa ság va gyo ná -
nak je len tõs csök ke né se vár ha tó, il let ve olyan tényt ész lel,
amely a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk vagy a fel ügye lõ bi zott ság
tag ja i nak e tör vény ben meg ha tá ro zott fe le lõs sé gét von ja
maga után, kö te les a gaz da sá gi tár sa ság leg fõbb szer vé nek
össze hí vá sát kez de mé nyez ni. Ha a leg fõbb szerv ülé sé nek
össze hí vá sá ra nem ke rül sor, il let ve a jog sza bá lyok ál tal
meg kí vánt dön té se ket nem hoz za meg, a könyv vizs gá ló
er rõl a tár sa ság tör vényességi fel ügye le tét el lá tó cég bí ró -
sá got ér te sí ti.

IV. Fejezet

TÁRSASÁGI HATÁROZATOK
BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA.

A KISEBBSÉGI JOGOK VÉDELME.
HITELEZÕVÉDELEM

1. Cím

Társasági határozatok bírósági felülvizsgálata, kizárás

45.  § (1) A gaz da sá gi tár sa ság bár mely tag ja (rész vé -
nye se) kér he ti a tár sa ság szer vei ál tal ho zott ha tá ro za tok
bí ró sá gi fe lül vizs gá la tát arra hi vat ko zás sal, hogy a ha tá ro -
zat e tör vény vagy más jog sza bály ren del ke zé se i be, il let ve
a tár sa sá gi szer zõ dés be üt kö zik.

(2) A gaz da sá gi tár sa ság leg fõbb szer ve ál tal ho zott
 határozat bí ró sá gi fe lül vizs gá la tát – az (1) be kez dés sze -
rin ti jog sér tés re hi vat ko zás sal – a tár sa ság bár mely ve ze tõ
tiszt ség vi se lõ je, il let ve a fel ügye lõ bi zott ság bár mely tag ja
is kez de mé nyez he ti.

(3) A jog sér tõ tár sa sá gi ha tá ro zat bí ró sá gi felülvizsgá -
lata irán ti pert a ha tá ro zat ról való tu do más szer zés tõl szá -
mí tott har minc na pon be lül a gaz da sá gi tár sa ság el len kell
meg in dí ta ni. A ha tá ro zat meg ho za ta lá tól szá mí tott ki lenc -
ven na pos jog vesz tõ ha tár idõ el tel té vel a ha tá ro za tot ak kor
sem le het ke re set tel meg tá mad ni, ha a per lés re jo go sult tal
azt nem kö zöl ték, il let ve ar ról ad dig nem szer zett tu do -
mást.

(4) A ke re set in dí tás joga ér vé nye sen nem zár ha tó ki, de
nem il le ti meg azt a sze mélyt, aki – a té ve dés, a meg té vesz -
tés és a jog el le nes fe nye ge tés ese te it ki vé ve – a ha tá ro zat
meg ho za ta lá hoz sza va za tá val hoz zá já rult.

(5) A ke re set in dí tás nak a ha tá ro zat vég re haj tá sá ra
 halasztó ha tá lya nincs, de a bí ró ság a ha tá ro zat végrehaj -
tását fel füg geszt he ti. E vég zés el len fel leb be zés nek nincs
he lye, azon ban a dön tést a bí ró ság ké re lem re maga is meg -
vál toz tat hat ja. A tár sa sá gi ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül vizs gá -
la ta irán ti per ben bí ró sá gi meg ha gyás nem bo csát ha tó ki.

46.  § (1) Ha a fe lül vizs gá la tot a gaz da sá gi tár sa ság ve ze -
tõ tiszt ség vi se lõ je kez de mé nye zi és a gaz da sá gi tár sa ság -
nak nincs olyan ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, aki a tár sa sá got
kép vi sel het né, a per ben a tár sa sá got a fel ügye lõ bi zott ság
ál tal ki je lölt fel ügye lõ bi zott sá gi tag kép vi se li. Ha a gaz da -
sá gi tár sa ság nak nincs fel ügye lõ bi zott sá ga, vagy a fel -
ügye lõ bi zott ság va la mennyi tag ja fel pe res ként per ben áll,
a bí ró ság a tár sa ság kép vi se le té re ügy gond no kot ren del ki.

(2) A jog sér tõ ha tá ro za tot a bí ró ság ha tá lyon kí vül
 helyezi.

(3) A jog sér tõ tár sa sá gi ha tá ro zat fe lül vizs gá la ta so rán
ho zott bí ró sá gi ha tá ro zat ha tá lya azok ra a ta gok ra (rész vé -
nye sek re) is ki ter jed, akik nem áll tak per ben.

47.  § (1) A gaz da sá gi tár sa ság tag ját a bí ró ság a gaz da -
sá gi tár sa ság nak a tag el len in dí tott ke re se te alap ján ki -
zárja a tár sa ság ból, ha a tag nak a tár sa ság ban ma ra dá sa a
tár sa ság cél já nak el éré sét nagy mér ték ben ve szé lyez tet né.

(2) Nem in dít ha tó ki zá rás ra irá nyu ló ke re set a rész vé -
nyes el len. A tag nem zár ha tó ki a gaz da sá gi tár sa ság ból,
ha a gaz da sá gi tár sa ság nak csak két tag ja van. Nem zár -
ható ki az a tag, aki leg alább a sza va za tok há rom ne gye dé -
vel ren del ke zik.

(3) A per in dí tás ról a gaz da sá gi tár sa ság leg fõbb szer ve
há rom ne gye des szó több ség gel ha tá roz. A ha tá ro za tot írás -
ba kell fog lal ni. Az érin tett tag a per in dí tás kér dé sé ben
nem sza vaz hat. A ke re se tet a ha tá ro zat meg ho za ta lá tól
szá mí tott ti zen öt na pos jog vesz tõ ha tár idõn be lül le het
elõ ter jesz te ni.

(4) A per in dí tást el ha tá ro zó tár sa sá gi ha tá ro zat bí ró sá gi
fe lül vizs gá la ta iránt kü lön per nem in dít ha tó, an nak jog -
sér tõ vol tá ra azon ban a ki zá rá si per ben az al pe res hi vat -
koz hat.
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48.  § (1) A tag ki zá rá sa irán ti per ben a tár gya lást – ha
egyéb in téz ke dés re nincs szük ség – leg ké sõbb a ke re set le -
vél nek a bí ró ság hoz tör té nõ ér ke zé sé tõl, vá lasz tott bí ró sá gi 
el já rás ese té ben a ta nács meg ala ku lá sá tól szá mí tott ti zen -
ötö dik nap ra kell ki tûz ni.

(2) A tag ki zá rá sa irán ti ke re set más ke re set tel nem kap -
csol ha tó össze, ke re set vál toz ta tás nak, vi szont ke re set elõ -
ter jesz tésének nincs he lye. A fel pe res az ere de ti leg elõ ter -
jesz tett ke re se ti tény ál lás hoz ké pest más tény be li in dok ra a 
ki zá rá si per fo lya mán nem tér het át.

(3) A ki zá rá si per ben szü ne te lés nek, fel füg gesz tés nek,
bí ró sá gi meg ha gyás ki bo csá tá sá nak nincs he lye; a fel pe res 
a ke re set tõl a per bár mely sza ká ban al pe re si hoz zá já ru lás
nél kül el áll hat.

(4) A bí ró ság az al pe res tag sá gi jo ga i nak gya kor lá sát az
el já rás jog erõs be fe je zé sé ig ké re lem re fel füg geszt he ti.
A fel füg gesz tés a tag nak az adó zott ered mény fel osz tá sa
 során reá esõ rész hez való jo gát nem érin ti. A fel füg gesz -
tés ide je alatt ke let ke zett tar to zá so kért a tag sá gi jo ga i ban
fel füg gesz tett tag kor lát lan fe le lõs sé ge nem áll fenn. A fel -
füg gesz tést el ren de lõ vég zés el len fel leb be zés nek nincs
he lye, a bí ró ság azon ban az ilyen vég zést ké re lem re maga
is meg vál toz tat hat ja.

(5) A tag sá gi jog fel füg gesz té sé nek idõ tar ta ma alatt – ha 
tör vény ki vé telt nem tesz – a gaz da sá gi tár sa ság a tár sa sá gi 
szer zõ dé sét nem mó do sít hat ja, újabb tag ki zá rá sát nem
kez de mé nyez he ti, nem dönt het a tár sa ság át ala ku lá sá ról,
il let ve jog utód nél kü li meg szû né sé rõl sem.

(6) A jog erõs íté let el len fe lül vizs gá lat és per újí tás nem
kez de mé nyez he tõ.

2. Cím

Kisebbségi jogok

49.  § (1) Azok a ta gok (rész vé nye sek), akik a sza va za -
tok leg alább öt szá za lé ká val ren del kez nek, a tár sa ság leg -
fõbb szer vé nek össze hí vá sát – az ok és cél meg je lö lé sé -
vel – bár mi kor kér he tik. A tár sa sá gi szer zõ dés ezt a jo got a
sza va za tok ki sebb há nya dát kép vi se lõ ta gok nak (rész vé -
nye sek nek) is meg ad hat ja. Ha az ügy ve ze tés az in dít vány -
ban fog lal tak nak har minc na pon be lül nem tesz ele get, a
gaz da sá gi tár sa ság leg fõbb szer vé nek ülé sét az in dít vány -
te võ ta gok ké rel mé re, a ké re lem be nyúj tá sá tól szá mí tott
har minc na pon be lül a cég bí ró ság hív ja össze, vagy az ülés 
össze hí vá sá ra az in dít vány te võ ta go kat jo go sít ja fel.
A  kérelemnek helyt adó cég bí ró sá gi vég zés el len fel leb be -
zés nek nincs he lye.

(2) A cég bí ró ság a tár sa ság leg fõbb szer ve ülé sé nek
(1) be kez dés sze rin ti össze hí vá sá ra csak ak kor kö te les, ha
az in dít vány te võ ta gok (rész vé nye sek) a szük sé ges költ sé -
ge ket meg elõ le ge zik, és biz to sít ják az ülés meg tar tá sá nak
egyéb fel té te le it is. A gaz da sá gi tár sa ság leg fõbb szer ve

dönt ar ról, hogy a gaz da sá gi tár sa ság leg fõbb szer ve ülé sé -
nek össze hí vá sá val fel me rült költ sé ge ket a gaz da sá gi tár -
sa ság vagy az ülést össze hí vók vi se lik.

(3) Ha a gaz da sá gi tár sa ság leg fõbb szer ve el ve tet te azt
az in dít ványt, hogy az utol só, szám vi te li tör vény sze rin ti
be szá mo lót vagy az utol só két év ügy ve ze té sé ben elõ for -
dult va la mely ese ményt – ide ért ve a mi nõ sí tett be fo lyás -
szer zõ (52.  §) ál tal ér vé nye sí tett tar tó san hát rá nyos üz let -
po li ti kát is – könyv vizs gá ló vizs gál ja meg, il let ve, ha a
leg fõbb szerv sza bály sze rû en be je len tett ilyen in dít vány
kér dé sé ben a ha tá ro zat ho za talt mel lõz te, ezt a vizs gá la tot
a tár sa ság nak a sza va za tok leg alább öt szá za lé ká val ren -
del ke zõ tag jai (rész vé nye sei) ké rel mé re a cég bí ró ság el -
ren de li.

(4) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ké rel met – jog -
vesz tés ter he mel lett – a leg fõbb szerv ülé sé nek nap já tól
szá mí tott har minc na pon be lül kell elõ ter jesz te ni. A ké re -
lem nek helyt adó dön tés ese té ben a könyv vizs gá lót a cég -
bí ró ság je lö li ki, en nek költ sé ge it a gaz da sá gi tár sa ság kö -
te les elõ le gez ni. A ké re lem alap ján a cég bí ró ság a tár sa ság
vá lasz tott könyv vizs gá ló ját (40.  §) nem je löl he ti ki. A gaz -
da sá gi tár sa ság leg fõbb szer ve dönt ar ról, hogy a könyv -
vizs gá ló te vé keny sé gé vel fel me rült költ sé ge ket a gaz da sá -
gi tár sa ság vagy a vizs gá la tot in dít vá nyo zók vi se lik-e.

(5) Ha a gaz da sá gi tár sa ság leg fõbb szer ve el ve tet te azt
az in dít ványt, hogy a tár sa ság nak a ta gok, a ve ze tõ tiszt -
ség vi se lõk vagy a fel ügye lõ bi zott sá gi ta gok, il let ve a tár -
sa ság vá lasz tott könyv vizs gá ló ja el len tá maszt ha tó kö ve -
te lé se ér vé nye sí tés re ke rül jön, to váb bá, ha a tár sa ság leg -
fõbb szer ve a sza bály sze rû en be je len tett ilyen in dít vány
tár gyá ban a ha tá ro zat ho za talt mel lõz te, a kö ve te lést a tár -
sa ság nak a sza va za tok leg alább öt szá za lé ká val ren del ke -
zõ tag jai (rész vé nye sei) a leg fõbb szerv ülé sé nek nap já tól
szá mí tott har minc na pon be lül – jog vesz tés ter he mel lett –
a gaz da sá gi tár sa ság ne vé ben ke re set tel ma guk ér vé nye sít -
he tik.

3. Cím

Hitelezõvédelem

50.  § (1) A kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság és a rész vény -
tár sa ság jog utód nél kü li meg szû né se ese tén nem hi vat koz -
hat kor lá tolt fe le lõs sé gé re az a tag (rész vé nyes), aki ez zel
vissza élt. A kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság és a rész vény tár -
sa ság azon tag jai (rész vé nye sei), akik kor lá tolt fe le lõs sé -
gük kel, il let ve a tár sa ság el kü lö nült jogi sze mé lyi sé gé vel a 
hi te le zõk ro vá sá ra vissza él tek, kor lát la nul és egye tem le -
ge sen fe lel nek a meg szûnt tár sa ság ki nem elé gí tett kö te le -
zett sé ge i ért.

(2) A ta gok (rész vé nye sek) (1) be kez dés sze rin ti fe le -
lõs sé ge kü lö nö sen ak kor ál la pít ha tó meg, ha a tár sa ság va -
gyo ná val sa ját juk ként ren del kez tek, a tár sa sá gi va gyont
sa ját vagy más sze mé lyek ja vá ra úgy csök ken tet ték, hogy
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tud ták, il let ve az ál ta lá ban el vár ha tó gon dos ság ta nú sí tá sa
ese tén tud ni uk kel lett vol na, hogy ez ál tal a tár sa ság a kö te -
le zett sé ge it har ma dik sze mé lyek ré szé re nem lesz ké pes
tel je sí te ni, to váb bá a 13.  § (4) be kez dé se sze rin ti eset ben.

(3) Az (1)–(2) be kez dés sza bá lya it meg fele lõen al kal -
maz ni kell a be té ti tár sa ság kül tag já ra is.

51.  § (1) Ha a gaz da sá gi tár sa ság a szám vi te li tör vény
sze rin ti be szá mo ló já ban fog lal tak alap ján egy mást kö ve tõ
két tel jes üz le ti év ben nem ren del ke zik a tár sa sá gi for má -
já ra kö te le zõ en elõ írt jegy zett tõ ké nek meg fe le lõ össze gû
sa ját tõ ké vel és a tár sa ság tag jai (rész vé nye sei) a má so dik
év szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo ló já nak el fo ga dá sá -
tól szá mí tott há rom hó na pon be lül a szük sé ges sa ját tõke
biz to sí tá sá ról nem gon dos kod nak, a gaz da sá gi tár sa ság
kö te les e ha tár idõ le jár tát kö ve tõ hat van na pon be lül el ha -
tá roz ni más gaz da sá gi tár sa ság gá való át ala ku lá sát, vagy
ren del kez nie kell jog utód nél kü li meg szû né sé rõl.

(2) Az át ala ku lás so rán olyan tár sa sá gi for mát kell
 választani, amely ese té ben a tör vény a jegy zett tõke leg ki -
sebb össze gét nem ha tá roz za meg, vagy az olyan mér té kû,
amely nek a gaz da sá gi tár sa ság az át ala ku lás sal ele get tud
ten ni.

(3) A kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság törzs tõ ké jé nek és a
rész vény tár sa ság alap tõ ké jé nek vesz te ség foly tán való
csök ke né se jog kö vet kez mé nye i re tör vény el té rõ sza bá lyo -
kat ál la pít hat meg.

V. Fejezet

BEFOLYÁSSZERZÉS. ELISMERT
VÁLLALATCSOPORT

1. Cím

A minõsített többséget biztosító befolyásszerzésre
vonatkozó szabályok

52.  § (1) Ha a kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság ban vagy
a zárt kö rû en mû kö dõ rész vény tár sa ság ban (a továb biak -
ban: el len õr zött tár sa ság) an nak tag ja (rész vé nye se) az ala -
pí tást köve tõen a (2) be kez dés sze rin ti mi nõ sí tett több -
séget biz to sí tó be fo lyást sze rez, a be fo lyás szer zõ (a továb -
biak ban: mi nõ sí tett be fo lyás szer zõ) kö te les azt a be fo lyás
lét re jöt tét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül a cég bí ró ság nak
 bejelenteni. A be je len té si kö te le zett ség ké se del mes
teljesí tése vagy el mu lasz tá sa ese tén a cég bí ró ság a mi nõ sí -
tett be fo lyás szer zõ vel vagy an nak ve ze tõ tisztségviselõ -
jével szem ben a Ctv. sze rin ti tör vényességi fel ügye le ti in -
téz ke dé se ket al kal maz hat ja.

(2) E cím al kal ma zá sá ban mi nõ sí tett több sé get biz to sí tó 
be fo lyás nak szá mít, ha a mi nõ sí tett be fo lyás szer zõ az el -
len õr zött tár sa ság ban – köz vet le nül vagy köz vet ve – a sza -

va za tok leg alább het ven öt szá za lé ká val ren del ke zik.
A köz ve tett be fo lyást a Ptk. 685/B.  § (3) be kez dé se sze rint
kell meg ál la pí ta ni.

53.  § (1) A mi nõ sí tett több sé gû be fo lyás köz zé té te lé tõl
szá mí tott hat van na pos jog vesz tõ ha tár idõn be lül az el len -
õr zött tár sa ság bár mely tag ja (rész vé nye se) kér he ti, hogy a 
mi nõ sí tett be fo lyás szer zõ az üz let ré szét (rész vé nyét) ve -
gye meg tõle. A mi nõ sí tett be fo lyás szer zõ vé te li kö te le -
zett sé gé nek az üz let rész nek (rész vény nek) a ké re lem be -
nyúj tá sá nak idõ pont já ban fenn ál ló pi a ci ér té kén, de leg -
alább a gaz da sá gi tár sa ság sa ját tõ ké jé bõl az üz let rész re
(rész vény re) jutó rész nek meg fe le lõ ér té kén kell, hogy ele -
get te gyen.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kat nem kell al kal maz ni, 
ha azt a ta gok (rész vé nye sek) a tár sa sá gi szer zõ dés ben ki -
zár ták. A tár sa sá gi szer zõ dés e ren del ke zé sé nek el fo ga dá -
sá hoz a ta gok (rész vé nye sek) egy han gú ha tá ro za ta szük -
séges.

54.  § (1) Ha a mi nõ sí tett be fo lyás szer zõ az el len õr zött
tár sa ság vo nat ko zá sá ban tar tó san hát rá nyos üz let po li ti kát
foly tat és ez ál tal az el len õr zött tár sa ság kö te le zett sé ge i nek
tel je sí té sét je len tõ sen ve szé lyez te ti, az el len õr zött tár sa ság 
bár mely hi te le zõ jé nek ké rel mé re a cég bí ró ság a mi nõ sí tett
be fo lyás szer zõt biz to sí ték adá sá ra kö te lez he ti, il let ve vele
szem ben a Ctv. sze rin ti tör vényességi fel ügye le ti in téz ke -
dé se ket al kal maz hat ja.

(2) Ha az el len õr zött tár sa ság fel szá mo lás ra ke rül, a
 minõsített be fo lyás szer zõ kor lát lan fe le lõs ség gel tar to zik
a tár sa ság min den olyan kö te le zett sé gé ért, amely nek ki elé -
gí té sét a fel szá mo lá si el já rás so rán az adós el len õr zött tár -
sa ság va gyo na nem fe de zi, ha hi te le zõ i nek a fel szá mo lá si
el já rás so rán be nyúj tott ke re se te alap ján a bí ró ság – az
adós tár sa ság felé ér vé nye sí tett tar tó san hát rá nyos üz let po -
li ti ká já ra fi gye lem mel – meg ál la pít ja a mi nõ sí tett be fo -
lyás szer zõ kor lát lan és tel jes fe le lõs sé gét.

2. Cím

Az elismert vállalatcsoport

55.  § (1) A szám vi te li tör vény ben fog lal tak sze rint
össze vont (kon szo li dált) éves be szá mo ló ké szí té sé re kö te -
les gaz da sá gi tár sa ság (ural ko dó tag) és az a rész vény tár sa -
ság, il let ve kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság, amely fe lett az
ural ko dó tag a szám vi te li tör vény alap ján meg ha tá ro zó be -
fo lyás sal ren del ke zik (el len õr zött tár sa ság), egy sé ges üz -
le ti cél ja ik meg va ló sí tá sá ra ural mi szer zõ dés kö té se út ján
el is mert vál la lat cso port ként tör té nõ mû kö dé sük rõl ha tá -
roz hat nak.

(2) Az el is mert vál la lat cso port hoz tar to zó el len õr zött
tár sa sá gok ön ál ló sá gá nak kor lá to zá sá ra e tör vény és az
ural mi szer zõ dés ben fog lal tak sze rint, a vál la lat cso port
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egé sze cél ja i nak tel je sí té sé hez szük sé ges mó don és mér -
ték ben ke rül het sor. Az ural mi szer zõ dés ben gon dos kod ni
kell a vál la lat cso port hoz tar to zó el len õr zött tár sa sá gok
tag jai (rész vé nye sei), va la mint hi te le zõi jo ga i nak a vé del -
mé rõl.

(3) Az el is mert vál la lat cso port ként való mû kö dés té nyé -
nek a cég jegy zék be való be jegy zé se nem hoz lét re az
 abban részt vevõ gaz da sá gi tár sa sá gok tól el kü lö nült jog -
alanyt.

56.  § (1) Az el is mert vál la lat cso port lét re ho zá sá nak az
elõ ké szí té sé rõl és az ural mi szer zõ dés ter ve ze té nek tar tal -
má ról – ha a tár sa sá gi szer zõ dés el té rõ en nem ren del ke -
zik – a gaz da sá gi tár sa sá gok leg fõbb szer ve ha tá roz egy -
sze rû több ség gel.

(2) Tár sa sá gi szer zõ dé sük ben az ural ko dó tag és az
 ellenõrzött tár sa sá gok fel ha tal maz hat ják ügy ve ze té sü ket
az (1) be kez dés sze rin ti kér dé sek ben való dön tés re.

(3) Az ural mi szer zõ dés nek tar tal maz nia kell:
a) a vál la lat cso port ban részt vevõ gaz da sá gi tár sa sá gok 

cég ne vét, szék he lyét, cég jegy zék szá mát, an nak fel tün te té -
sé vel, hogy me lyik tár sa ság mi nõ sül a vál la lat cso port ural -
ko dó tag já nak és me lyik az el len õr zött tár sa ság nak;

b) a vál la lat cso port hoz tar to zó gaz da sá gi tár sa sá gok
 által meg va ló sí ta ni kí vánt egy sé ges üz le ti kon cep ció ér de -
ké ben szük sé ges együtt mû kö dés mód ját, és an nak lé nye -
ges tar tal mi ele me it, így kü lö nö sen az ural ko dó ta got a vál -
la lat cso port-szin tû dön té sek meg ho za ta lá ban és vég re haj -
tá sa so rán meg il le tõ jo go kat, az el len õr zött tár sa ság (tár sa -
sá gok) leg fõbb szer vé nek és ügy ve ze té sé nek ez zel kap -
cso la tos jo ga it és kö te le zett sé ge it;

c) az el len õr zött tár sa ság (tár sa sá gok) tag ja i nak (rész -
vé nye se i nek) és hi te le zõ i nek jo gai vé del mé ben szük sé ges, 
az el is mert vál la lat cso port ként való mû kö dés bõl szár ma zó 
elõ nyök és hát rá nyok ki szá mít ha tó és ki egyen sú lyo zott
meg osz tá sát biz to sí tó ren del ke zé se ket, ilyen ren del ke zés -
nek mi nõ sül kü lö nö sen az ural ko dó tag kö te le zett ség vál la -
lá sa az el len õr zött tár sa ság vesz te sé ge i nek ren de zé sé re, a
ta gok (rész vé nye sek) osz ta lé ká nak ki egé szí té sé re, il let ve
üz let ré sze ik (rész vé nye ik) ki cse ré lé sé re vagy an nak vál la -
lá sa, hogy az el len õr zött tár sa ság eset le ges jö võ be li fi ze -
tés kép te len sé ge ese tén az ural ko dó tag részt vesz az el len -
õr zött tár sa ság re or ga ni zá ci ó já ban;

d) azt, hogy az el is mert vál la lat cso port ha tá ro zott vagy
ha tá ro zat lan idõ re jön-e lét re;

e) a szer zõ dés sze gés ese té re irány adó jog kö vet kez mé -
nye ket.

(4) Az el len õr zött tár sa ság tag jai (rész vé nye sei) osz ta lé -
ká nak ki egé szí té sét az ural ko dó tag sa ját adó zott ered mé -
nyé bõl, il let ve sza bad ered mény tar ta lék kal ki egé szí tett
adó zott ered mé nyé bõl tel je sít he ti az ural ko dó tag tag jai
(rész vé nye sei) ré szé re tel je sí ten dõ osz ta lék fi ze tés sel egy -
ide jû leg, fel té ve, hogy az osz ta lék fi ze tés tör vény ben elõ írt
fel té te lei az ural ko dó tag nál tel je sül nek.

(5) Az ural mi szer zõ dés idõ tar ta mát a (3) be kez dés ben
fog lal tak ra fi gye lem mel kell meg ál la pí ta ni. Az ural mi
szer zõ dés re, ha e tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, a Ptk.
sza bá lyai meg fele lõen al kal ma zan dók.

57.  § (1) Az ural ko dó tag – az el is mert vál la lat cso port
elõ ké szí té sé ben részt vevõ gaz da sá gi tár sa sá gok erre
 vonatkozó dön té sét kö ve tõ nyolc na pon be lül – kö te les a
Cég köz löny két egy mást kö ve tõ szá má ban köz le ményt
köz zé ten ni.

(2) A köz le mény nek tar tal maz nia kell:
a) az el is mert vál la lat cso port ban részt vevõ gaz da sá gi

tár sa sá gok cég ne vét, szék he lyét és cég jegy zék szá mát;
b) az ural mi szer zõ dés ter ve ze tét;
c) a hi te le zõk nek  szóló fel hí vást, a (4) be kez dés ben

fog lal tak sze rint.

(3) Az el is mert vál la lat cso port elõ ké szí té sé ben részt
vevõ gaz da sá gi tár sa sá gok nak el ha tá ro zá suk ról tá jé koz -
tat ni uk kell a gaz da sá gi tár sa ság nál mû kö dõ mun ka vál la -
lói ér dek-kép vi se le ti szer ve ket, és azok kal kon zul tá ci ót
kell foly tat ni uk.

(4) Azok a hi te le zõk, akik nek az el is mert vál la lat cso -
port elõ ké szí té sé ben részt vevõ bár mely gaz da sá gi tár sa -
ság gal szem ben fenn ál ló, le nem járt kö ve te lé se a dön tés
elsõ köz zé té te lét meg elõ zõ en ke let ke zett, kö ve te lé sük ere -
jé ig a dön tés má so dik köz zé té te lét kö ve tõ har minc na pos
jog vesz tõ ha tár idõn be lül biz to sí té kot kö ve tel het nek. Nem 
jo go sult biz to sí ték ra a hi te le zõ, ha az zal – jog sza bály vagy
szer zõ dés alap ján – már ren del ke zik, vagy ha a gaz da sá gi
tár sa ság pénz ügyi, va gyo ni hely ze té re fi gye lem mel a biz -
to sí ték adás in do ko lat lan.

(5) Az el is mert vál la lat cso port elõ ké szí té sé ben részt
vevõ el len õr zött kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa sá gok vagy
zárt kö rû en mû kö dõ rész vény tár sa sá gok tag jai (rész vé nye -
sei) a dön tés elsõ köz zé té te lét kö ve tõ har minc na pos jog -
vesz tõ ha tár idõn be lül kér he tik, hogy az ural ko dó tag üz -
let ré szü ket (rész vé nye i ket) a vá sár lás idõ pont já ban fenn -
ál ló pi a ci ér té ken, de leg alább az el len õr zött tár sa ság sa ját
tõ ké jé bõl az üz let rész re (rész vény re) jutó rész nek meg fe -
le lõ ér té ken vá sá rol ja meg.

58.  § (1) Az el is mert vál la lat cso port elõ ké szí té sé ben
részt vevõ gaz da sá gi tár sa sá gok leg fõbb szer ve a sza va za -
tok leg alább há rom ne gye des több sé gé vel ha tá roz az ural -
mi szer zõ dés ter ve ze té nek jó vá ha gyá sá ról.

(2) Az el is mert vál la lat cso port ural ko dó tag ja az ural mi
szer zõ dést an nak jó vá ha gyá sá tól szá mí tott ti zen öt na pon
be lül – be jegy zés és a Cég köz löny ben tör té nõ köz zé té tel
vé gett – meg kül di a cég bí ró ság nak. A cég bí ró ság a vál la -
lat cso port el is mert vál la lat cso port ként való mû kö dé sét az
érin tett gaz da sá gi tár sa sá gok cég jegy zé ké be be jegy zi, ha
az ural mi szer zõ dés és az an nak el fo ga dá sá val kap cso lat -
ban le foly ta tott el já rás e tör vény ren del ke zé se i nek meg fe -
lel. A tör vény el is mert vál la lat cso port ra irány adó ren del -
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ke zé sei a cég jegy zék be való be jegy zés idõ pont ját köve -
tõen al kal maz ha tó ak. Ugyan et tõl az idõ pont tól a 63.  §-ban 
meg ha tá ro zott fel té tel be kö vet kez té ig a vál la lat cso port ra
nem al kal maz ha tó ak az 52–54.  § ren del ke zé sei.

59.  § (1) Ha az el len õr zött tár sa ság ban az ural ko dó tag
az egye dü li tag (rész vé nyes), az 56–58.  §-ban fog lal ta kat a 
(2) be kez dés sze rin ti el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) Az 56.  § (3) be kez dé sé ben fog lal tak ról ural mi szer -
zõ dés he lyett az ural ko dó tag és az el len õr zött tár sa ság tár -
sa sá gi szer zõ dé sé ben kell ren del kez ni az zal, hogy az el is -
mert vál la lat cso port lét re ho zá sá nak kez de mé nye zé sé hez
és el ha tá ro zá sá hoz az ural ko dó tag leg fõbb szer vé nek a
ha tá ro za ta szük sé ges.

60.  § (1) Az el is mert vál la lat cso port ural ko dó tag ja, il -
let ve an nak ügy ve ze té se – az ural mi szer zõ dés ben, il let ve
az 59.  § sze rin ti eset ben a tár sa sá gi szer zõ dés ben (a továb -
biak ban együtt: ural mi szer zõ dés ben) meg ha tá ro zot tak
sze rint – az el len õr zött tár sa ság ügy ve ze té sét uta sít hat ja,
az el len õr zött tár sa ság mû kö dé sé re vo nat ko zó kö te le zõ
ha tá ro za tot hoz hat. Ez eset ben az el len õr zött tár sa ság leg -
fõbb szer vé nek ha tás kö rét és mû kö dé sét il le tõ en nem al -
kal maz ha tók e tör vénynek a tag gyû lés (köz gyû lés) ki zá ró -
la gos ha tás kö rét meg ál la pí tó ren del ke zé sei, va la mint az
ural ko dó tag nak a 20.  § (7) be kez dés sze rin ti fe le lõs sé ge
nem ál la pít ha tó meg, ha el já rá sa meg fe lelt az ural mi szer -
zõ dés ben fog lal tak nak.

(2) Ha az el is mert vál la lat cso port ural mi szer zõ dé se elõ -
ír ja, a gaz da sá gi tár sa ság leg fõbb szer vét meg il le tõ ha tás -
kö rök kö zül – az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl me nõ en – 
az el len õr zött tár sa ság ve ze tõ tiszt ség vi se lõ i nek, fel ügye -
lõ bi zott sá gi tag ja i nak ki ne ve zé sé re, vissza hí vá sá ra és
 díjazásuk meg ál la pí tá sá ra az el is mert vál la lat cso port ural -
ko dó tag ja jo go sult. Az ural mi szer zõ dés azt is elõ ír hat ja,
hogy az el len õr zött tár sa ság cég ve ze tõ jé vé az ural ko dó tag 
mun ka vál la ló ja is ki ne vez he tõ, eb ben az eset ben a ki ne ve -
zés rõl az ural ko dó tag leg fõbb szer ve ha tá roz.

(3) Az el is mert vál la lat cso port hoz tar to zó ural ko dó tag
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, fel ügye lõ bi zott sá gi tag ja az el len -
õr zött tár sa ság nál is ve ze tõ tiszt ség vi se lõ vé, fel ügye lõ bi -
zott sá gi tag gá vá laszt ha tó, a 25.  § (1) be kez dé sé ben fog lal -
tak sze rin ti hoz zá já ru lást az el is mert vál la lat cso port ként
tör tént be jegy zés sel meg adott nak kell te kin te ni.

(4) Az el len õr zött tár sa ság ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je a gaz -
da sá gi tár sa ság ügy ve ze té sét – az ural mi szer zõ dés ben
fog lal tak nak meg fele lõen – az el is mert vál la lat cso port
egé sze üz le ti ér de ké nek az el sõd le ges sé ge alap ján kö te les
el lát ni. A ve ze tõ tiszt ség vi se lõ men te sül a 30.  § sze rin ti
ren del ke zé sek al kal ma zá sa alól, ha te vé keny sé ge meg fe lel 
a jog sza bá lyok nak és az ural mi szer zõ dés ben foglal -
taknak.

61.  § (1) Az el len õr zött tár sa ság ügy ve ze té se – ha a tár -
sa sá gi szer zõ dés nem írja elõ a ta gok (rész vé nye sek) rö vi -

debb idõ kö zön ként tör té nõ tá jé koz ta tá sát – leg alább éven -
te kö te les a gaz da sá gi tár sa ság leg fõbb szer vé nek ülé sén
be szá mol ni az ural mi szer zõ dés ben fog lal tak teljesíté -
sérõl.

(2) Az el len õr zött tár sa ság nak a sza va za tok leg alább öt
szá za lé ká val ren del ke zõ tag jai (rész vé nye sei), va la mint
azok a hi te le zõi, akik nek az el len õr zött tár sa ság gal szem -
be ni le nem járt kö ve te lé se i nek ér té ke el éri a jegy zett tõke
tíz szá za lé kát, kér he tik, hogy az ural ko dó tag ügy ve ze té se
ad jon ré szük re tá jé koz ta tást az ural mi szer zõ dés ben fog -
lal tak vég re haj tá sá ról.

(3) Az ural ko dó tag tár sa sá gi szer zõ dé se elõ ír hat ja,
hogy a tár sa ság ügy ve ze té se a tár sa sá gi szer zõ dés ben
meg ha tá ro zott idõ kö zön ként kö te les a leg fõbb szerv nek
be szá mol ni az ural mi szer zõ dés ben fog lal tak teljesíté -
sérõl.

62.  § (1) Az el is mert vál la lat cso port hoz tar to zó el len õr -
zött tár sa ság tag ját (rész vé nye sét) meg il le tik az ural mi
szer zõ dés ben fog lal tak sze rin ti jo gok, il let ve jut ta tá sok.

(2) Az el len õr zött tár sa ság nak a sza va za tok leg alább öt
szá za lé ká val ren del ke zõ tag jai (rész vé nye sei), va la mint az 
el len õr zött tár sa ság ve ze tõ tiszt ség vi se lõi kez de mé nyez -
he tik az ural ko dó tag leg fõbb szer ve ülé sé nek az össze hí -
vá sát, ha az ural mi szer zõ dés ben fog lal tak lé nye ges vagy
is mé telt meg sér té sét ész le lik. Ha az ural ko dó tag ügy ve ze -
té se a ké re lem nek ti zen öt na pon be lül nem tesz ele get, az
in dít vány te võk ké rel mé re az ural ko dó tag leg fõbb szer vé -
nek ülé sét a cég bí ró ság hív ja össze, vagy az ülés össze hí -
vá sá ra az in dít vány te võ ket jo go sít ja fel az erre vo nat ko zó
ké re lem be nyúj tá sá tól szá mí tott nyolc na pon be lül.
Az ülés költ sé ge i nek meg elõ le ge zé sé rõl az ural ko dó tag
kö te les gon dos kod ni.

(3) Az el len õr zött tár sa ság nak a sza va za tok (2) be kez -
dés sze rin ti há nya dá val ren del ke zõ tag jai (rész vé nye sei),
va la mint azok a hi te le zõi, akik nek az el len õr zött tár sa ság -
gal szem be ni le nem járt kö ve te lé se i nek ér té ke el éri a jegy -
zett tõke tíz szá za lé kát, szak ér tõ ki ren de lé sét kér he tik a
cég bí ró ság tól an nak meg ál la pí tá sa vé gett, hogy az ural ko -
dó tag meg sér ti az e tör vény ben vagy az ural mi szer zõ dés -
ben fog lal ta kat.

(4) A cég bí ró ság az ural mi szer zõ dés ben fog lal tak meg -
sér té se ese tén az el len õr zött tár sa ság tag já nak (rész vé nye -
sé nek), ve ze tõ tiszt ség vi se lõ jé nek, to váb bá hi te le zõ jé nek
az in dít vá nyá ra

a) fel hív ja az el is mert vál la lat cso port ural ko dó tag ját
az ural mi szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé gé nek a tel je sí -
té sé re;

b) a Ctv. sze rin ti tör vényességi fel ügye le ti in téz ke dést
al kal maz;

c) el tilt ja a vál la lat cso por tot az el is mert vál la lat cso -
port ként való to váb bi mû kö dés tõl.
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63.  § (1) A vál la lat cso port nem mû köd het to vább el is -
mert vál la lat cso port ként, ha

a) az ural mi szer zõ dés ben meg ha tá ro zott idõ le telt, il -
let ve fel té tel be kö vet ke zett;

b) a vál la lat cso port ban részt vevõ va la mennyi gaz da sá -
gi tár sa ság leg fõbb szer ve a sza va za tok leg alább há rom ne -
gye des több sé gé vel így ha tá roz nak;

c) a cég bí ró ság ezt tör vényességi fel ügye le ti el já rá sa
so rán a 62.  § (4) be kez dés c) pont ja sze rint el ren de li;

d) a vál la lat cso port ban részt vevõ ural ko dó tag a szám -
vi te li tör vény ren del ke zé sei alap ján már nem ké szít össze -
vont (kon szo li dált) éves be szá mo lót.

(2) A vál la lat cso port ural ko dó tag ja az el is mert vál la lat -
cso port nak az (1) be kez dés a)–b) és d) pont ja sze rin ti ok -
ból tör té nõ meg szû né sét kö ve tõ har minc na pon be lül kö te -
les a vál to zás ról a cég bí ró sá got ér te sí te ni. A vál to zás be -
jegy zés hez mel lé kel ni kell a vál la lat cso port meg szû né sé -
rõl  szóló köz le ményt. Az (1) be kez dés c) pont já ban meg -
ha tá ro zott eset ben a be jegy zés rõl és a köz zé té tel rõl a cég -
bí ró ság hi va tal ból gon dos ko dik.

(3) Az ural ko dó tag az el is mert vál la lat cso port ként való
mû kö dés ide jén vál lalt kö te le zett sé ge i nek tel je sí té sé ért a
vál la lat cso port meg szû né sét köve tõen is helyt áll ni tar -
tozik.

3. Cím

A tényleges vállalatcsoport

64.  § (1) Ural mi szer zõ dés és el is mert vál la lat cso port -
ként való be jegy zés hi á nyá ban is al kal maz ha tó ak a
60.  §-ban fog lal tak, ha az ural ko dó tag és az el len õr zött
tár sa ság (tár sa sá gok) kö zöt ti tar tós, már leg alább há rom
éven ke resz tül, meg sza kí tás nél kül fenn ál ló együtt mû kö -
dés so rán a vál la lat cso port hoz tar to zó gaz da sá gi tár sa sá -
gok egy sé ges üz le ti kon cep ció alap ján foly tat ják te vé -
keny sé gü ket, és tény le ges ma ga tar tá suk biz to sít ja a vál la -
lat cso port ként való mû kö dés bõl szár ma zó elõ nyök és hát -
rá nyok ki szá mít ha tó és ki egyen lí tett meg osz tá sát.

(2) Két ség ese tén az ural ko dó ta got ter he li an nak bi zo -
nyí tá sa, hogy az (1) be kez dés ben fog lalt fel té te lek a vál la -
lat cso port hoz tar to zó gaz da sá gi tár sa sá gok vo nat ko zá sá -
ban tel je sül tek, va la mint hogy az ural ko dó tag és az el len -
õr zött tár sa ság (tár sa sá gok) kö zöt ti együtt mû kö dés so rán
az (1) be kez dés ben fog lal tak jog sze rû en ke rül tek al kal ma -
zás ra. A vál la lat cso port ural ko dó tag ja a tar tó san hát rá -
nyos üz let po li ti ka ér vé nye sí té se ese té re elõ írt sza bá lyok
(54.  §) sze rint fe lel az (1) be kez dés ben fog lal tak tör vénybe 
üt kö zõ al kal ma zá sa ese tén.

(3) A bí ró ság az ural ko dó tag, va la mint a jogi ér de két
va ló szí nû sí tõ más sze mély ké rel mé re meg ál la pít hat ja,
hogy az ural ko dó tag és az el len õr zött tár sa ság (tár sa sá -
gok) kö zöt ti tény le ges együtt mû kö dés meg fe lelt az (1) be -
kez dés ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek. A bí ró ság ilyen tar -

tal mú ha tá ro za ta ki zár ja, hogy az el len õr zött tár sa ság nak a
bí ró ság ál tal vizs gált idõ szak alatt vagy ezen idõ szak so rán 
fel me rült ok ból utóbb be kö vet ke zõ fi ze tés kép te len né
 válásával össze füg gés ben az ural ko dó tag kor lát lan fe le -
lõs sé ge az el len õr zött tár sa ság ki nem elé gí tett tartozá -
saiért – tar tó san hát rá nyos üz let po li ti ka ér vé nye sí té sé re
tör ténõ hi vat ko zás sal – meg ál la pí tás ra ke rül jön.

(4) Ha a bí ró ság (3) be kez dés sze rin ti ha tá ro za tá nak
jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott ki lenc ven na pon be lül az 
ural ko dó tag és az el len õr zött tár sa ság (tár sa sá gok) a ha tá -
ro zat ban fog lalt tar ta lom mal ural mi szer zõ dést fo gad nak
el, a cég bí ró ság az el is mert vál la lat cso port ként való mû kö -
dés té nyét a cég nyil ván tar tás ba be jegy zi. En nek so rán az
57–58.  §-ban fog lal ta kat nem kell al kal maz ni.

VI. Fejezet

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MEGSZÛNÉSE

1. Cím

A megszûnés esetei

65.  § A gaz da sá gi tár sa ság a cég jegy zék bõl való tör lés -
sel szû nik meg.

66.  § Jog utód nél kül szû nik meg a gaz da sá gi tár sa ság,
ha

a) a tár sa sá gi szer zõ dés ben meg ha tá ro zott idõ tar tam
el telt, vagy más meg szû né si fel té tel meg va ló sult;

b) a tár sa ság leg fõbb szer ve el ha tá roz za a tár sa ság jog -
utód nél kü li meg szû né sét;

c) a tár sa ság tag ja i nak szá ma egy re csök ken, ki vé ve, ha 
e tör vény más ként ren del ke zik;

d) a cég bí ró ság a Ctv.-ben meg ha tá ro zott okok  miatt
meg szün te ti;

e) jog sza bály így ren del ke zik.

67.  § (1) Jog utód dal szû nik meg a tár sa ság tár sa sá gi for -
ma vál tás, egye sü lés és szét vá lás (a továb biak ban együtt:
át ala ku lás) ese tén.

(2) Tár sa sá gi for ma vál tás nak szá mít, ha a gaz da sá gi tár -
sa ság egye te mes jog utód lás sal más gaz da sá gi tár sa sá gi
for mát vá laszt.

(3) Gaz da sá gi tár sa sá gok egye sü lé se ese tén két vagy
több gaz da sá gi tár sa ság ból egyet len jog utód gaz da sá gi tár -
sa ság ke let ke zik. Az egye sü lés tör tén het össze ol va dás sal
vagy be ol va dás sal.

(4) Gaz da sá gi tár sa ság szét vá lá sa ese tén a gaz da sá gi
tár sa ság – tag jai (rész vé nye sei) és a tár sa sá gi va gyon egy
ré szé nek a rész vé te lé vel – két vagy több gaz da sá gi tár sa -
ság ra vá lik szét. A szét vá lás tör tén het kü lön vá lás sal vagy
ki vá lás sal.
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(5) Gaz da sá gi tár sa ság köz hasz nú tár sa ság gá is át ala -
kul hat.

(6) Az át ala ku lás sza bá lya i nak al kal ma zá sa szem pont -
já ból az egye sü lés (XI. fe je zet) gaz da sá gi tár sa ság nak
 minõsül.

(7) Az egye sü lés és a szét vá lás so rán az ed di gi for má tól
el té rõ má sik tár sa sá gi for ma is vá laszt ha tó.

2. Cím

Jogutód nélküli megszûnés

68.  § (1) A gaz da sá gi tár sa ság jog utód nél kü li meg szû -
né se ese tén a meg szû nõ tár sa sá got ter he lõ kö te le zett ség
alap ján fenn ma radt kö ve te lés a tár sa ság meg szû né sé tõl
szá mí tott öt éves jog vesz tõ ha tár idõ alatt ér vé nye sít he tõ a
gaz da sá gi tár sa ság volt tag já val (rész vé nye sé vel) szem -
ben.

(2) Ha a tag fe le lõs sé ge a tár sa sá got ter he lõ kö te le zett -
sé ge kért a tár sa ság fenn ál lá sa alatt kor lát lan és egye tem le -
ges volt, a helyt ál lá si kö te le zett sé ge is kor lát lan és egye -
tem le ges a meg szûnt gaz da sá gi tár sa ság kötelezettsé -
geiért. A ta gok a helyt ál lá si kö te le zett ség re te kin tet tel fel -
me rült tar to zást – egy más kö zöt ti vi szo nyuk ban – a fel osz -
tott tár sa sá gi va gyon ból való ré sze se dé sük ará nyá ban vi -
se lik, ha a tár sa sá gi szer zõ dés más ként nem ren del ke zik.

(3) Ha a tag (rész vé nyes) fe le lõs sé ge a gaz da sá gi tár sa -
sá got ter he lõ kö te le zett sé ge kért a tár sa ság fenn ál lá sa alatt
kor lá to zott volt, a tag (rész vé nyes) fe le lõs sé ge a tár sa ság
meg szû né se kor fel osz tott tár sa sá gi va gyon ból a tag nak
(rész vé nyes nek) jutó rész ere jé ig áll fenn a meg szûnt tár sa -
sá got ter he lõ kö te le zett sé ge kért.

(4) Ha a gaz da sá gi tár sa ság jog utód nél kül meg szû nik
– a fel szá mo lá si el já rás, va la mint a Ctv. 92.  § (2) be kez dé -
se ese tét ki vé ve – vég el szá mo lás nak van he lye.

3. Cím

Az átalakulás közös szabályai

69.  § (1) Ha a tör vény más ként nem ren del ke zik, a gaz -
da sá gi tár sa ság más gaz da sá gi tár sa ság gá való át ala ku lá sa
so rán a gaz da sá gi tár sa ság ala pí tá sá ra vo nat ko zó sza bá -
lyo kat kell al kal maz ni. Az át ala ku lás nál al kal maz ni kell
e tör vénynek az egyes tár sa sá gi for mák sza bá lya i nál meg -
fo gal ma zott át ala ku lá si elõ írásait is.

(2) Nem ala kul hat át más gaz da sá gi tár sa ság gá az a gaz -
da sá gi tár sa ság, amely fel szá mo lás vagy vég el szá mo lás
alatt áll.

(3) Gaz da sá gi tár sa ság más gaz da sá gi tár sa ság gá való
át ala ku lá sát csak ak kor ha tá roz hat ja el, ha a ta gok (rész vé -

nye sek) a tár sa sá gi szer zõ dés ben meg ha tá ro zott va gyo ni
hoz zá já ru lá su kat tel jes egé szé ben tel je sí tet ték.

(4) Az át ala ku lás sal lét re jö võ gaz da sá gi tár sa ság elõ tár -
sa ság ként nem mû köd het. A jog utód gaz da sá gi tár sa ság
cég be jegy zé sé ig, il let ve az át ala ku lás gaz da sá gi tár sa ság
ál tal meg je lölt idõ pont já ig [Ctv. 57.  § (2) be kez dés] a gaz -
da sá gi tár sa ság a be jegy zett tár sa sá gi for má já ban foly tat ja
te vé keny sé gét.

(5) Az át ala ku lás so rán olyan tár sa sá gi for mát kell
 választani, amely ese té ben leg alább a tör vény ál tal az adott 
tár sa sá gi for má ra elõ írt leg ki sebb mér té kû, vagy – ilyen
tör vényi elõ írás hi á nyá ban – a tár sa ság ál tal meg ha tá ro zott 
jegy zett tõke kö ve tel mé nyé nek a gaz da sá gi tár sa ság az át -
ala ku lás sal ele get tud ten ni.

70.  § (1) Az át ala ku lás sal lét re jö võ gaz da sá gi tár sa ság
az át ala kult gaz da sá gi tár sa ság ál ta lá nos jog utód ja. A jog -
utód gaz da sá gi tár sa sá got il le tik meg a jog elõd gaz da sá gi
tár sa ság jo gai, és ter he lik a jog elõd gaz da sá gi tár sa ság
 kötelezettségei, ide ért ve a mun ka vál la lók kal kö tött kol -
lek tív szer zõ dés ben fog lalt kö te le zett sé ge ket is.

(2) Ha a gaz da sá gi tár sa ság ál tal, ha tó sá gi en ge dély ki -
adá sa irán ti ké re lem re in dí tott el já rás van fo lya mat ban, a
gaz da sá gi tár sa ság kö te les az át ala ku lás el ha tá ro zá sát az
en ge délyt ki adó ha tó ság nak ha la dék ta la nul be je len te ni.

(3) Át ala ku lás ese tén a jog elõd gaz da sá gi tár sa ság tag -
ja i nak (rész vé nye se i nek) fe le lõs sé ge csak ak kor ál la pít ha -
tó meg, ha a jog utód gaz da sá gi tár sa ság helyt ál lá si kö te le -
zett sé gé nek nem tu dott ele get ten ni.

(4) Ha a kor lát la nul fe le lõs tag – a tag sá gi vi szo nyá nak
meg tar tá sa mel lett – az át ala ku lás kö vet kez té ben kor lá to -
zot tan fe le lõs tag gá (rész vé nyes sé) vá lik, e vál to zás be kö -
vet kez té tõl szá mí tott öt évig – ha a tár sa sá gi va gyon a kö -
ve te lést nem fe de zi – kor lát la nul és egye tem le ge sen fe lel a
tár sa ság azon tar to zá sa i ért, ame lyek kor lát la nul fe le lõs
tag sá gi vi szo nyá nak meg szû né se elõtt ke let kez tek.

(5) Az át ala ku lás so rán a tár sa ság tól meg vá ló – kor lá to -
zot tan fe le lõs – ta gok (rész vé nye sek) tag sá gi vi szo nyuk
meg szû né sé tõl szá mí tott öt évig fe lel nek a szá muk ra a
74.  § (2)–(3) be kez dé se sze rint ki fi ze tett já ran dó ság ere -
jéig a jog elõd nek a jog utód ál tal nem fe de zett és a tag sá gi
vi szo nyuk meg szû né se elõtt ke let ke zett tar to zá sa i ért.

(6) Az át ala ku lás so rán a tár sa ság tól meg vá ló kor lát la -
nul fe le lõs tag tag sá gi vi szo nyá nak meg szû né sé tõl szá mí -
tott öt évig kor lát la nul fe lel a jog elõd nek a jog utód ál tal
nem fe de zett, a tag sá gi vi szo nya meg szû né se elõtt ke let ke -
zett tar to zá sa i ért.

71.  § (1) A gaz da sá gi tár sa ság leg fõbb szer ve az át ala -
ku lás ról – a tár sa sá gi szer zõ dés el té rõ ren del ke zé se
 hiányában – két al ka lom mal ha tá roz. A ta gok a tár sa sá gi
szer zõ dés ben úgy is ren del kez het nek, hogy ha a ve ze tõ
tiszt ség vi se lõk az át ala ku lás hoz szük sé ges ok ira to kat elõ -
ké szí tik, az át ala ku lá si ja vas lat ér de mi el bí rá lá sá ról a leg -
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fõbb szerv egy ülé sen ha tá roz. Ez utób bi eset ben erre az
ülés re el kell ké szí te ni az ülés nap ját leg fel jebb hat hó nap -
pal meg elõ zõ, a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk ál tal meg ha tá ro zott
idõ pont ra – mint mér leg for du ló nap ra – vo nat ko zó, könyv -
vizs gá ló ál tal el fo ga dott va gyon mér leg-ter ve ze te ket és
 vagyonleltár-tervezeteket.

(2) Ha a leg fõbb szerv az át ala ku lás ról két al ka lom mal
ha tá roz, úgy elsõ íz ben a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk nek, – ha a
tár sa ság nál fel ügye lõ bi zott ság mû kö dik – a fel ügye lõ bi -
zott ság ál tal vé le mé nye zett elõ ter jesz tése alap ján azt ál la -
pít ja meg, hogy a gaz da sá gi tár sa ság tag jai (rész vé nye sei)
egyet ér te nek-e az át ala ku lás szán dé ká val, dönt to váb bá
 arról, hogy a gaz da sá gi tár sa ság mi lyen tár sa sá gi for má ba
ala kul jon át, és elõ ze tesen fel mé ri, hogy a tár sa ság tag jai
(rész vé nye sei) kö zül ki kí ván a jog utód gaz da sá gi tár sa ság 
tag já vá (rész vé nye sé vé) vál ni.

(3) Ha a ta gok (rész vé nye sek) az át ala ku lás szán dé ká val 
– az adott gaz da sá gi tár sa ság nál elõ írt sza va za ti aránnyal – 
egyet ér te nek, a leg fõbb szerv meg ha tá roz za a va gyon mér -
leg-ter ve ze tek for du ló nap ját, dönt a könyv vizs gá ló sze mé -
lyé rõl, és meg bíz za a tár sa ság ve ze tõ tiszt ség vi se lõ it
a  vagyonmérleg-tervezetek és az azo kat alá tá masz tó
 vagyonleltár-tervezetek, va la mint az át ala ku lá si dön tés
meg ho za ta lá hoz szük sé ges egyéb – jog sza bály ál tal meg -
ha tá ro zott vagy a leg fõbb szerv ál tal elõ írt – ok ira tok el ké -
szí té sé vel.

(4) A ve ze tõ tiszt ség vi se lõk el ké szí tik az át ala ku ló gaz -
da sá gi tár sa ság va gyon mér leg-ter ve ze tét és va gyon lel tár -
ter ve ze tét, a jog utód gaz da sá gi tár sa ság (nyi tó) va gyon -
mér leg-ter ve ze tét és va gyon lel tár-ter ve ze tét, a jog utód tár -
sa ság tár sa sá gi szer zõ dés ter ve ze tét, il let ve a jog utód gaz -
da sá gi tár sa ság ban tag ként (rész vé nyes ként) részt ven ni
nem kí vá nó sze mé lyek kel való el szá mo lás mód já ról  szóló
ter ve ze tet.

(5) Az át ala ku lás sal lét re jö võ gaz da sá gi tár sa ság
 vagyonmérleg-tervezete az át ala ku ló gaz da sá gi tár sa ság
va gyon mér leg-ter ve ze té tõl el tér het.

72.  § (1) A 71.  § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset -
ben át ala ku lá si ter vet kell ké szí te ni.

(2) Át ala ku lá si ter vet kell ké szí te ni, ha az el té rés oka:
a) az át ala ku lás sal egy ide jû leg be lé põ új ta gok (rész vé -

nye sek) va gyo ni hoz zá já ru lá sa;
b) az át ala ku lás fel té te le ként meg ha tá ro zott, a meg lé võ 

ta go kat (rész vé nye se ket) ter he lõ, pót ló la go san teljesí -
tendõ va gyo ni hoz zá já ru lás;

c) a jog utód gaz da sá gi tár sa ság ban részt ven ni nem
 kívánó tag ra (rész vé nyes re) jutó va gyon há nyad.

(3) Át ala ku lá si ter vet kell ké szí te ni to váb bá, ha az át ala -
ku ló gaz da sá gi tár sa ság szám vi te li tör vény sze rin ti be szá -
mo ló já nak mér le gé ben ki mu ta tott esz kö ze it és kö te le zett -
sé ge it át ér té ke li.

(4) Az át ala ku lá si terv ben fel kell tün tet ni a tõ ke szer ke -
zet át ren de zé sé nek oka it és meg va ló sí tá sá nak mód ját.

(5) Az át ala ku lá si terv a va gyon mér leg-ter ve zet mel lék -
le te.

(6) Át ala ku lá si terv a jog sza bály ban elõ ír ta kon túl olyan 
ese tek ben is ké szít he tõ, ha azt a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk az
át ala ku lá si dön tés meg ho za ta lá nak meg könnyí té se, a leg -
fõbb szerv ülé sé nek jobb elõ ké szí té se ér de ké ben szük sé -
ges nek lát ják. Az át ala ku lá si ter vet az át ala ku ló tár sa ság
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je írja alá.

73.  § (1) A va gyon mér leg-ter ve ze tet a szám vi te li tör -
vény sze rin ti be szá mo ló mér le gé re vo nat ko zó mód sze rek -
kel és a szám vi te li tör vény ál tal elõ írt bon tás ban kell el ké -
szí te ni. Az át ala ku ló gaz da sá gi tár sa ság azon ban a szám -
viteli tör vény sze rin ti be szá mo ló mér le gé ben ki mu ta tott
esz kö ze it és kö te le zett sé ge it át ér té kel he ti.

(2) Az át ala ku ló gaz da sá gi tár sa ság va gyon mér leg-ter -
ve ze te ként a szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo ló mér le -
ge is el fo gad ha tó ab ban az eset ben, ha an nak for du ló nap ja
az át ala ku lás ról való vég le ges dön tés idõ pont ját leg fel jebb 
hat hó nap pal elõz te meg, és ha a tár sa ság az át ér té ke lés le -
he tõ sé gé vel nem él.

(3) A va gyon mér leg-ter ve ze tek és va gyon lel tár-ter ve -
ze tek el ké szí té sé re, az át ér té ke lés re vo nat ko zó rész le tes
sza bá lyo kat, to váb bá a jog utód gaz da sá gi tár sa ság ter ve -
zett sa ját tõ ké jé nek és jegy zett tõ ké jé nek meg ál la pí tá sá ra
vo nat ko zó rész le tes ren del ke zé se ket a szám vi te li tör vény
tar tal maz za.

(4) A va gyon mér leg-ter ve ze te ket és a va gyon lel tár-ter -
ve ze te ket könyv vizs gá ló val, to váb bá – ha a gaz da sá gi tár -
sa ság nál ilyen mû kö dik –, a fel ügye lõ bi zott ság gal is el len -
õriz tet ni kell. Nem jo go sult erre a gaz da sá gi tár sa ság
könyv vizs gá ló ja, és az a könyv vizs gá ló, aki az át ala ku lá si
va gyon mér leg-ter ve zet for du ló nap ját meg elõ zõ két üz le ti
év ben a tár sa ság szá má ra könyv vizs gá la tot vagy a nem
pénz be li hoz zá já ru lás ér té ké nek el len õr zé sét vé gez te.
A jog utód gaz da sá gi tár sa ság könyv vizs gá ló já vá a gaz da -
sá gi tár sa ság cég be jegy zé sé tõl szá mí tott há rom üz le ti éven 
be lül nem je löl he tõ ki az a könyv vizs gá ló, aki az át ala ku lá -
si va gyon mér leg-ter ve ze te ket el len õriz te.

(5) A gaz da sá gi tár sa ság va gyo ná nak ér té két, a sa ját
tõke össze gét a könyv vizs gá ló ál tal el fo ga dott nál ma ga -
sabb ér ték ben nem le het meg ha tá roz ni.

74.  § (1) A va gyon mér leg-ter ve zet és mel lék le tei el fo -
ga dá sá ról a leg fõbb szerv a tár sa ság át ala ku lá sá ról vég le -
ge sen dön tõ ülé sén ha tá roz. A va gyon mér leg-ter ve zet for -
du ló nap já tól a dön tés idõ pont já ig – a 71.  § (1) be kez dé sé -
nek és a 73.  § (2) be kez dé sé nek ese tét ki vé ve – nem tel het
el hosszabb idõ, mint há rom hó nap. A for du ló nap az er rõl
ha tá ro zó ülés idõ pont já nál ko ráb bi is le het.

(2) A va gyon mér leg-ter ve zet ada tai és a ve ze tõ tiszt ség -
vi se lõk elõ ter jesz tése alap ján meg kell ha tá roz ni a jog utód
gaz da sá gi tár sa ság tag ja it (rész vé nye se it) a ter ve zett jegy -
zett tõ ké bõl meg il le tõ há nya dot, és ugyan csak meg kell

42 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/1. szám



 állapítani a jog utód gaz da sá gi tár sa ság ban tag ként (rész vé -
nyes ként) részt ven ni nem kí vá nó sze mé lye ket meg il le tõ
va gyon há nya dot, to váb bá en nek ki adá si mód ját.

(3) Az el szá mo lás so rán a tár sa ság tól meg vá ló tag já ran -
dó sá gát úgy kell meg ál la pí ta ni, hogy – ha a tár sa sá gi szer -
zõ dés a tag sá gi vi szony meg szû né se ese té re más el szá mo -
lá si mó dot nem ír elõ – az a tag nak a jog elõd jegy zett tõ ké -
jé hez vi szo nyí tott va gyo ni hoz zá já ru lá sa ará nyá hoz iga -
zod jon. A ta got ugyan ilyen arány ban il le ti meg a jog elõd -
nek a (szük ség sze rint az át ér té ke lé si kü lön bö zet tel mó do -
sí tott) sa ját tõ ké je. Ha a tag já ran dó sá gát pi a ci ér té ken kí -
ván ják meg ál la pí ta ni, ak kor kö te le zõ – a szám vi te li tör -
vény meg fe le lõ elõ írásainak figye lembe véte lével –
 vagyonátértékelést vég re haj ta ni. Nincs he lye a tag ré szé re
va gyon ki adás nak, ha a jog elõd sa ját tõ ké je nul la vagy
 negatív.

(4) Ha az át ala ku lás sal lét re jö võ gaz da sá gi tár sa ság va -
gyon mér leg-ter ve zet sze rin ti sa ját tõ ké je – a jog utód gaz -
da sá gi tár sa ság ban tag ként (rész vé nyes ként) részt ven ni
nem kí vá nó sze mé lye ket meg il le tõ összeg el kü lö ní té se
után, vagy más ok ból – nem éri el a jegy zett tõ ké nek a tör -
vény ben meg ha tá ro zott leg ki sebb össze gét, vagy a jog -
utód tár sa sá gi szer zõ dés-ter ve ze té ben meg ha tá ro zott jegy -
zett tõke össze gét, az át ala ku lást meg hi ú sult nak kell te kin -
te ni, ki vé ve, ha a jog utód gaz da sá gi tár sa ság tag jai (rész -
vé nye sei) az át ala ku lás ér de ké ben ma guk vagy har ma dik
sze mé lyek be vo ná sá val – az át ala ku lá si ok irat ter ve ze tek
meg fe le lõ mó do sí tá sa mel lett – a cég be jegy zé si ké re lem
be nyúj tá sá ig a kü lön bö ze tet a tár sa ság ren del ke zé sé re bo -
csát ják. Tõ ke pót lás he lyett ele gen dõ az át ala ku lá si ok irat -
ter ve ze tek meg fe le lõ át dol go zá sa, ha a ren del ke zés re álló
sa ját tõke a jog utód jegy zett tõ ké jé nek tör vény ben elõ írt
leg ki sebb össze gét el éri.

(5) A jog utód gaz da sá gi tár sa ság ban tag ként (rész vé -
nyes ként) részt ven ni nem kí vá nó sze mé lye ket meg il le tõ
va gyon há nya dot a jog utód gaz da sá gi tár sa ság cég be jegy -
zé sét kö ve tõ har minc na pon be lül kell ki ad ni, ki vé ve, ha az 
érin tet tek kel kö tött meg ál la po dás ké sõb bi idõ pon tot je löl
meg.

(6) A leg fõbb szerv a gaz da sá gi tár sa ság át ala ku lá sá ról
vég le ge sen dön tõ ülé sén meg ha tá roz hat ja azt – a Ctv.
57.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti fel té te lek nek megfe -
lelõ – idõ pon tot, ami kor az át ala ku lás hoz fû zõ dõ jog ha tá -
sok be áll nak.

75.  § (1) Az át ala ku lás el ha tá ro zá sá ról tá jé koz tat ni kell
a gaz da sá gi tár sa ság nál mû kö dõ mun ka vál la lói ér dek-kép -
vi se le ti szer ve ket.

(2) A gaz da sá gi tár sa ság a tár sa sá gi szer zõ dés alá írá sát
kö ve tõ nyolc na pon be lül kö te les er rõl a Cég köz löny nél
köz le mény köz zé té te lét kez de mé nyez ni, ame lyet két egy -
mást kö ve tõ lap szám ban kell köz zé ten ni.

(3) A köz le mény nek tar tal maz nia kell:
a) az át ala ku ló gaz da sá gi tár sa ság cég ne vét, szék he lyét 

és cég jegy zék szá mát;
b) a lét re jö võ gaz da sá gi tár sa ság for má ját, cég ne vét és

szék he lyét;
c) a lét re jö võ gaz da sá gi tár sa ság tár sa sá gi szer zõ dé se

meg kö té sé nek nap ját;
d) az át ala ku ló és a lét re jö võ gaz da sá gi tár sa ság

 vagyonmérleg-tervezetének leg fon to sabb ada ta it, így
 különösen a sa ját tõke, il let ve a jegy zett tõke össze gét,
 valamint a mér leg fõ össze get;

e) a lét re jö võ gaz da sá gi tár sa ság fõ te vé keny sé gét;
f) a lét re jö võ gaz da sá gi tár sa ság ve ze tõ tiszt ség vi se lõ i -

nek ne vét és la kó he lyét;
g) köz hasz nú tár sa ság gá ala ku lás ese tén a köz hasz nú

te vé keny sé get; va la mint
h) a hi te le zõk nek  szóló fel hí vást [76.  § (2) be kez dés].

76.  § (1) Az át ala ku lás az át ala ku ló gaz da sá gi tár sa ság -
gal szem ben fenn ál ló kö ve te lé se ket nem te szi le járt tá.

(2) Azok a hi te le zõk, akik nek az át ala ku ló gaz da sá gi
tár sa ság gal szem ben fenn ál ló, le nem járt kö ve te lé sei az
át ala ku lás sal ho zott dön tés elsõ köz zé té te lét meg elõ zõ en
ke let kez tek, kö ve te lé se ik ere jé ig az át ala ku ló gaz da sá gi
tár sa ság tól a dön tés má so dik köz zé té te lét kö ve tõ har minc -
na pos jog vesz tõ ha tár idõn be lül biz to sí té kot követel -
hetnek.

(3) Ha a tag (rész vé nyes) fe le lõs sé ge az át ala ku ló gaz -
da sá gi tár sa ság kö te le zett sé ge i ért a tár sa ság fenn ál lá sa
alatt kor lá to zott, a (2) be kez dés ben fog lalt ren del ke zést
csak ak kor kell al kal maz ni, ha a jog utód gaz da sá gi tár sa -
ság sa ját tõ ké jé nek össze ge ke ve sebb, mint a jog elõd gaz -
da sá gi tár sa sá gé volt az át ala ku lás el ha tá ro zá sa kor.

4. Cím

Gazdasági társaságok egyesülésére vonatkozó
külön szabályok

77.  § (1) Az egye sü lés so rán a tisz tes ség te len pi a ci ma -
ga tar tás és a ver seny kor lá to zás ti lal má ról  szóló tör -
vénynek a vál lal ko zá sok össze fo nó dá sá nak el len õr zé sé re
vo nat ko zó sza bá lya it is al kal maz ni kell.

(2) Ha az egye sü lõ gaz da sá gi tár sa sá gok kö zül egyes
 jogok (pl. rész vény ki bo csá tás joga) nem mind egyik gaz -
da sá gi tár sa sá got il le tik meg, e jo gok gya kor lá sa te kin te té -
ben jog elõd nek csak az a gaz da sá gi tár sa ság te kint he tõ,
ame lyik e jog gal maga is ren del ke zett.

78.  § (1) Az egye sü lés ben részt vevõ gaz da sá gi tár sa sá -
gok leg fõbb szer vei az egye sü lés rõl – a tár sa sá gi szer zõ dé -
sek el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – két al ka lom mal ha tá -
roz nak. A 71.  § (1) be kez dé se meg fele lõen al kal ma zan dó.
Az ülé se ket vagy az ülé sek va la me lyi két az egye sül ni
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 kívánó gaz da sá gi tár sa sá gok össze von tan is meg tart hat -
ják, az egyes egye sü lõ tár sa sá gok dön té se it azon ban ilyen -
kor is kü lön-kü lön kell meg hoz ni.

(2) Az egye sü lés ben részt vevõ gaz da sá gi tár sa sá gok
leg fõbb szer vei elsõ íz ben a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk nek az
érin tett töb bi tár sa ság ve ze tõ tiszt ség vi se lõ i vel tör tént elõ -
ze tes egyez te té se alap ján el ké szí tett, és – ha a tár sa ság nál
fel ügye lõ bi zott ság mû kö dik –, a fel ügye lõ bi zott ság ál tal
vé le mé nye zett elõ ter jesz tése, va la mint az egye sü lés sel
érin tett má sik (töb bi) gaz da sá gi tár sa ság ról adott rész le tes
tá jé koz ta tás alap ján – azt ál la pít ják meg, hogy a tár sa ság
tag jai (rész vé nye sei) egyet ér te nek-e az egye sü lés szán dé -
ká val és ja va solt mód já val, dön te nek ar ról, hogy a jog utód
mi lyen tár sa sá gi for má ban mû köd jön, és elõ ze tesen fel -
mérik, hogy a tár sa ság tag jai (rész vé nye sei) kö zül ki kí ván
a jog utód tag já vá (rész vé nye sé vé) vál ni.

(3) Ha a ta gok (rész vé nye sek) az egye sü lés szán dé ká val
egyet ér te nek, a leg fõbb szerv – fel té ve, hogy az egye sü lés -
sel érin tett má sik (töb bi) gaz da sá gi tár sa ság leg fõbb szer ve 
is azo nos tar tal mú dön tést hoz – meg ha tá roz za a va gyon -
mér leg-ter ve zet for du ló nap ját, a könyv vizs gá ló sze mé -
lyét, és meg bíz za a tár sa ság ve ze tõ tiszt ség vi se lõ it, hogy
az egye sül ni kí vá nó má sik (töb bi) tár sa ság ve ze tõ tiszt ség -
vi se lõ i vel együtt mû köd ve a va gyon mér leg-, és va gyon lel -
tár-ter ve ze te ket, va la mint az egye sü lé si dön tés meg ho za -
ta lá hoz szük sé ges egyéb – jog sza bály ál tal meg ha tá ro zott
vagy a leg fõbb szer vek ál tal elõ írt – ok ira to kat, va la mint
az egye sü lé si szer zõ dést ké szít sék el.

(4) Az egye sü lés re a 71.  § (4)–(5) be kez dé se és a
72–74.  §-ban fog lal tak meg fele lõen irány adó ak, az zal,
hogy az egye sü lés so rán át ala ku lá si terv nem ké szül, de a
71.  § (4)–(5) be kez dés ben és a 72.  §-ban írt kö rül mé nye ket 
– szük ség sze rint – az egye sü lé si szer zõ dés be kell fog lal ni.

(5) Az egye sül ni kí vá nó gaz da sá gi tár sa sá gok ról, és az
egye sü lés sel ke let ke zõ tár sa ság ról is ké szí te ni kell
 vagyonleltár-tervezetekkel alá tá masz tott va gyon mér leg-
ter ve ze te ket. A 73.  §-ban fog lal tak a tár sa sá gok egye sü lé -
sé re is irány adó ak az zal, hogy az egye sü lés sel érin tett gaz -
da sá gi tár sa sá gok dön té se alap ján a va gyon mér leg-ter ve -
ze tek el len õr zé se so rán va la mennyi gaz da sá gi tár sa ság
ese té ben ugyan az a könyv vizs gá ló el jár hat.

(6) Az egye sü lés sel érin tett gaz da sá gi tár sa sá gok tag ja i -
nak (rész vé nye se i nek) az egye sü lés elvi el ha tá ro zá sát
köve tõen az egye sü lés ben részt vevõ gaz da sá gi tár sa sá gok 
ügye i rõl a tár sa sá gok ve ze tõ tiszt ség vi se lõi az egye sü lés -
sel össze füg gõ min den fel vi lá go sí tást kö te le sek meg ad ni.

79.  § (1) Az egye sü lõ gaz da sá gi tár sa sá gok ve ze tõ tiszt -
ség vi se lõi – ha a tár sa sá gok leg fõbb szer vei mind egyik
gaz da sá gi tár sa ság ese té ben az egye sü lés mel lett fog lal tak
ál lást – egy más sal együtt mû köd ve, és a leg fõbb szer vek
dön té sei alap ján – el ké szí tik az egye sü lé si szer zõ dés ter ve -
ze tét, amely ben a 78.  § (4) be kez dé sé ben fog lal ta kon túl
meg kell ha tá roz ni:

a) az egye sü lõ gaz da sá gi tár sa sá gok cég ne vét, szék -
helyét és cég jegy zék szá mát, a lét re jö võ gaz da sá gi tár sa ság 
for má ját, cég ne vét és szék he lyét;

b) az egye sü lés mód ját (össze ol va dás vagy be ol va dás);
c) be ol va dás ese té ben az át ve võ gaz da sá gi tár sa ság tár -

sa sá gi szer zõ dé sé ben szük sé ges mó do sí tá sok ter ve ze tét;
d) össze ol va dás ese té ben az új gaz da sá gi tár sa ság tár -

sa sá gi szer zõ dé sé nek ter ve ze tét;
e) mind azt, amit e tör vény az egyes tár sa sá gi for mák

egye sü lé se kap csán elõ ír, il let ve amit az egye sü lés ben
részt vevõ tár sa sá gok leg fõbb szer vei szük sé ges nek tar ta -
nak.

(2) A va gyon mér leg-ter ve zet és mel lék le tei el fo ga dá sá -
ról az egye sü lés ben részt vevõ tár sa sá gok leg fõbb szer vei
ha tá roz nak. A 70.  § (1)–(3) be kez dé se, a 74.  § és a 76.  §
ren del ke zé sei az egye sü lés nél is meg fele lõen al kal ma zan -
dók.

(3) Az egye sü lé si szer zõ dést az azt el fo ga dó leg fõbb
szer vek fel ha tal ma zá sa alap ján az egye sü lés ben részt vevõ 
gaz da sá gi tár sa sá gok ve ze tõ tiszt ség vi se lõi ír ják alá.

(4) Az egye sü lés rõl az egye sü lé si szer zõ dés el fo ga dá sá -
tól szá mí tott ti zen öt na pon be lül tá jé koz tat ni kell a gaz da -
sá gi tár sa sá gok nál mû kö dõ mun ka vál la lói ér dek-kép vi se -
le ti szer ve ket.

(5) Az egye sü lés sel érin tett gaz da sá gi tár sa sá gok az
egye sü lés va la mennyi tár sa ság nál meg tör tént vég le ges el -
ha tá ro zá sa ese té ben, az utol só dön tés meg ho za ta lá tól szá -
mí tott nyolc na pon be lül kö te le sek er rõl a Cég köz löny nél
köz le mény köz zé té te lét kez de mé nyez ni, ame lyet két egy -
mást kö ve tõ lap szám ban kell köz zé ten ni. A köz le mény ben 
a 75.  § (3) be kez dé sé ben fog lal ta kon kí vül meg kell je löl ni 
az egye sü lés mód ját is. A köz zé té tel kez de mé nye zé sé re az
az egye sü lés sel érin tett tár sa ság kö te les, ame lyet erre az
egye sü lõ tár sa sá gok ma guk kö zül ki je löl nek.

80.  § (1) Össze ol va dás ese té ben az egye sü lõ gaz da sá gi
tár sa sá gok meg szûn nek, és va gyo nuk az át ala ku lás sal lét -
re jö võ új gaz da sá gi tár sa ság ra mint jog utód ra száll át.

(2) Össze ol va dás ese té ben a gaz da sá gi tár sa sá gok sa ját
törzs be té te i nek ér té két, sa ját rész vé nye i nek név ér té két, to -
váb bá köl csö nös ré sze se dé sük ér té két a jog utód gaz da sá gi
tár sa ság jegy zett tõ ké jé nek meg ha tá ro zá sa so rán nem le -
het figye lembe ven ni.

81.  § (1) Be ol va dás ese té ben a be ol va dó gaz da sá gi tár -
sa ság meg szû nik, és an nak va gyo na az át ve võ gaz da sá gi
tár sa ság ra mint jog utód ra száll át, amely nek tár sa sá gi for -
má ja vál to zat lan ma rad.

(2) Be ol va dás ese té ben a be ol va dó gaz da sá gi tár sa ság -
nak az át ve võ gaz da sá gi tár sa ság ban lévõ ré sze se dé sé nek
név ér té két a jog utód gaz da sá gi tár sa ság jegy zett tõ ké jé nek 
meg ha tá ro zá sa so rán nem le het figye lembe ven ni.

(3) Be ol va dás ese té ben ti los az át ve võ kor lá tolt fe le lõs -
sé gû tár sa ság vagy rész vény tár sa ság törzs tõ ké jét (alap tõ -

44 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/1. szám



ké jét) meg emel ni a be ol va dó tár sa ság tu laj do ná ban lévõ
sa ját törzs be té tek ér té ké vel, sa ját rész vé nyek névérté -
kével.

(4) Be ol va dás ese té ben ti los az át ve võ kor lá tolt fe le lõs -
sé gû tár sa ság vagy rész vény tár sa ság törzs tõ ké jét, il let ve
alap tõ ké jét meg emel ni a be ol va dó gaz da sá gi tár sa ság azon 
törzs be té te i nek ér té ké vel, il let ve rész vé nye i nek név ér té -
ké vel, ame lyek az át ve võ gaz da sá gi tár sa ság tu laj do ná ban
van nak.

(5) A (2)–(4) be kez dés ben meg je lölt ré sze se dés ér té két,
il let ve a törzs be té tek ér té két, va la mint rész vé nyek névér -
tékét a lét re jö võ gaz da sá gi tár sa ság va gyon mér leg-ter ve -
ze té ben már nem le het sze re pel tet ni.

5. Cím

A gazdasági társaság szétválására vonatkozó külön
szabályok

82.  § (1) Egy sze mé lyes gaz da sá gi tár sa ság is szét vál hat
két vagy több gaz da sá gi tár sa ság ra. Ilyen kor szét vá lá si
szer zõ dés he lyett szét vá lá si ok ira tot kell ké szí te ni.

(2) A gaz da sá gi tár sa ság szét vá lá sá nál nincs aka dá lya
an nak, hogy a jog elõd tár sa ság tag ja akár va la mennyi jog -
utód ban tag ként ve gyen részt.

83.  § (1) A szét vá ló gaz da sá gi tár sa ság leg fõbb szer ve
– a tár sa sá gi szer zõ dés el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban –
két al ka lom mal ha tá roz a szét vá lás ról. A 71.  § (1) be kez -
dé se meg fele lõen al kal ma zan dó.

(2) A szét vá ló tár sa ság leg fõbb szer ve elsõ íz ben a 71.  §
(2)–(3) be kez dé se sze rin ti kér dé sek rõl dönt, meg ha tá roz -
za, hogy mi lyen jog utód tár sa sá gok ra tör tén jen a szét vá lás, 
egy út tal azt is fel mé ri, hogy a gaz da sá gi tár sa ság tag jai
(rész vé nye sei) me lyik jog utód gaz da sá gi tár sa ság tag já vá
kí ván nak vál ni, il let ve van-e olyan tag, aki egyik jog utód -
ban sem kí ván részt ven ni.

(3) A ve ze tõ tiszt ség vi se lõk a szét vá ló tár sa ság és a
szét vá lás utá ni va la mennyi jog utód te kin te té ben el ké szí tik 
a va gyon mér leg- és va gyon lel tár-ter ve ze te ket. E ter ve ze -
tek re és a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk nek az ügy dön tõ ha tá ro za -
to kat elõ ké szí tõ egyéb fel ada ta i ra a 71.  § (4)–(5) be kez dé -
sét kell meg fele lõen al kal maz ni.

(4) A szét vá lás ra a 71.  § (4)–(5) be kez dés és a
72–74.  §-ban fog lal tak meg fele lõen irány adók, az zal,
hogy a szét vá lás so rán át ala ku lá si terv nem ké szül, de a
71.  § (4)–(5) be kez dé sé ben és a 72.  §-ban írt körülmé -
nyeket – szük ség sze rint – a szét vá lá si szer zõ dés be kell
fog lal ni.

(5) A szét vá lá si szer zõ dés ter ve ze tét a leg fõbb szerv nek
a szét vá lás ról el vi ek ben dön tõ elsõ ülé sén meg ha tá ro zot -

tak szem elõtt tar tá sá val a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk ké szí tik
el. Eb ben – a (4) be kez dés ben fog lal ta kon túl – meg kell
ha tá roz ni:

a) a szét vá ló gaz da sá gi tár sa ság for má ját, cég ne vét,
szék he lyét és cég jegy zék szá mát és a lét re jö võ gaz da sá gi
tár sa sá gok for má ját, cég ne vét és szék he lyét;

b) a szét vá lás mód ját (kü lön vá lás, ki vá lás);
c) a va gyon meg osz tá si ja vas la tot, va gyis a tár sa sá gi

va gyon fel osz tá sát a szét vá ló tár sa ság tag jai (rész vé nye -
sei) kö zött, va la mint eh hez kap cso ló dó an a szét vá ló gaz -
da sá gi tár sa sá got meg il le tõ jo gok és kö te le zett sé gek meg -
osz tá sá ra irá nyu ló ja vas la tot; to váb bá a jog elõd va gyo ná -
nak a jog utó dok köz ti meg osz tá sá nak ter ve zett ará nyát;

d) az egyes jo go sít vá nyok, il let ve kö te le zett sé gek,
 valamint a fo lya mat ban lévõ pe res és nem pe res ügyek és
ha tó sá gi el já rá sok te kin te té ben a jog utód ne ve sí té sét;

e) ki vá lás ese té ben a fenn ma ra dó gaz da sá gi tár sa ság
tár sa sá gi szer zõ dé sé ben szük sé ges mó do sí tá sok ter ve ze -
tét, va la mint a ki vá lás sal lét re jö võ tár sa ság(ok) tár sa sá gi
szer zõ dé sé nek ter ve ze tét;

f) kü lön vá lás ese té ben a lét re jö võ új gaz da sá gi tár sa sá -
gok tár sa sá gi szer zõ dé sé nek ter ve ze tét;

g) mind azt, amit e tör vény az egyes tár sa sá gi for mák
szét vá lá sa kap csán elõ ír, il let ve amit a szét vá ló tár sa ság
leg fõbb szer ve szük sé ges nek tart.

84.  § (1) A 83.  §-ban meg ha tá ro zott ter ve ze tek és ok ira -
tok ja vas la ta i nak el fo ga dá sá ról a szét vá ló tár sa ság leg fõbb 
szer ve dönt, egy út tal meg bíz za a tár sa ság ve ze tõ tiszt ség -
vi se lõ it, hogy a szét vá lá si szer zõ dés és a jog utó dok tár sa -
sá gi szer zõ dé sé nek (tár sa sá gi szer zõ dés-mó do sí tá sá nak)
ter ve ze tét a szük ség hez ké pest dol goz zák át.

(2) A szét vá lás el ha tá ro zá sá ról a szét vá lá si szer zõ dés
meg kö té sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül a szét vá ló gaz -
da sá gi tár sa ság nál mû kö dõ mun ka vál la lói ér dek-kép vi se -
le ti szer ve ket ér te sí te ni kell.

(3) A szét vá lá si szer zõ dést a szét vá ló tár sa ság tag jai,
 valamint a jog utó dok tag jai (le en dõ tag jai) kö tik meg egy -
más sal, és ír ják alá. A jog utód tár sa sá gi szer zõ dé sé nek alá -
írá sá ra csak azok a ta gok jo go sul tak, akik az adott jog utód
tag ja i vá vál nak majd.

(4) A szét vá lá si szer zõ dés, il let ve a jog utó dok tár sa sá gi
szer zõ dé sé nek alá írá sá tól szá mí tott nyolc na pon be lül kö -
te les a szét vá ló tár sa ság er rõl a Cég köz löny ben köz le mény 
köz zé té te lét kez de mé nyez ni, ame lyet két egy mást kö ve tõ
lap szám ban kell köz zé ten ni.

(5) A szét vá lás ról  szóló köz le mény ben a 75.  § (3) be -
kez dé sé ben fel so rol ta kon kí vül meg kell je löl ni:

a) a szét vá lás mód ját (kü lön vá lás, ki vá lás);
b) a szét vá ló gaz da sá gi tár sa sá got meg il le tõ jo gok és

ter he lõ kö te le zett sé gek meg osz tá sá ra vo nat ko zó meg ál la -
po dás leg fon to sabb ren del ke zé se it, kü lö nö sen a va gyon -
meg osz tás ará nyát;
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c) a hi te le zõk nek  szóló fel hí vást, va la mint azt, hogy a
hir det mé nyi ha tár idõ alatt hol kap hat nak tá jé koz ta tást a hi -
te le zõk a kö ve te lé sü ket érin tõ va gyon meg osz tá si ren del -
ke zé sek rõl.

85.  § (1) A szét vá lás ra a 70.  § (1)–(3) be kez dé se meg -
fele lõen al kal ma zan dó. A szét vá ló gaz da sá gi tár sa ság jog -
utó dai – ide ért ve azt a gaz da sá gi tár sa sá got is, amely bõl a
ki vá lás tör tént – a szét vá ló tár sa ság nak a szét vá lás elõtt ke -
let ke zett kö te le zett sé ge i ért – ha e tör vény el té rõ en nem
ren del ke zik – a szét vá lá si szer zõ dés ren del ke zé se sze rint
fe lel nek. A szét vá ló tár sa ság va gyon meg osz tás elõtt szer -
zett jo ga i nak ér vé nye sí té sé re a szét vá lás után az a jog utód
jo go sult, amely hez az adott jo got a szét vá lá si szer zõ dés te -
le pí tet te.

(2) Ha va la mely va gyon tárgy ról, igény rõl a szét vá lá si
szer zõ dés ben nem ren del kez tek, vagy az csak utóbb vált
is mert té, a va gyon tárgy, igény vagy an nak el len ér té ke
( érvényesítési joga) va la mennyi jog utód tár sa sá got a
 vagyonmegosztás ará nyá ban il le ti meg.

(3) Ha a kö te le zett ség rõl a szét vá lá si szer zõ dés ben nem
ren del kez tek, vagy az csak a meg ál la po dást köve tõen
 válik is mert té, a jog utód gaz da sá gi tár sa sá gok (ide ért ve a
szét vá lás után meg ma ra dó tár sa sá got is) fe le lõs sé ge egye -
tem le ges.

(4) A szét vá lá si szer zõ dés ben ne ve sí tett kö ve te lést el sõ -
sor ban az zal a jog utód dal szem ben kell ér vé nye sí te ni,
amely hez az adott kö te le zett sé get a szét vá lá si szer zõ dés a
va gyon meg osz tás foly tán te le pí tet te. Ha e kö te le zett sé gét
a jog utód nem tel je sí ti, va la mennyi jog utód fe le lõs sé ge
egye tem le ges. A jog utó dok egy más kö zöt ti vi szo nyá ban
az el szá mo lás alap ja a szét vá lá si szer zõ dés ben írt va gyon -
meg osz tá si ren del ke zés, ilyen ren del ke zés hi á nyá ban
 pedig a va gyon meg osz tás ará nya.

(5) A szét vá ló gaz da sá gi tár sa ság tag ja i nak (volt tag -
jainak) a szét vá ló tár sa ság tar to zá sa i ért való fe le lõs sé ge a
70.  § (3)–(6) be kez dé se sze rint ala kul.

86.  § (1) Ki vá lás ese té ben az a gaz da sá gi tár sa ság,
amely bõl a ki vá lás tör té nik, a tár sa sá gi szer zõ dé se mó do -
sí tá sát köve tõen vál to zat lan tár sa sá gi for má ban mû kö dik
to vább, a ki vált ta gok (rész vé nye sek) rész vé te lé vel és a
tár sa sá gi va gyon egy ré szé nek fel hasz ná lá sá val pe dig új
gaz da sá gi tár sa ság vagy tár sa sá gok jön nek lét re.

(2) Ki vá lás ra sor ke rül het úgy is, hogy a tár sa ság tól
meg vá ló tag a tár sa sá gi va gyon egy ré szé vel más, már
 mûködõ tár sa ság hoz mint át ve võ tár sa ság hoz csat la koz -
nak. A  szét vá lá si szer zõ dés meg kö té sé ben ilyen kor az át -
ve võ tár sa ság is részt vesz. Az el já rás ban a be ol va dás sza -
bá lyai is meg fele lõen al kal ma zan dó ak.

(3) Kü lön vá lás ese té ben a kü lön vá ló gaz da sá gi tár sa ság
meg szû nik és va gyo na az át ala ku lás sal lét re jö võ gaz da sá -
gi tár sa sá gok ra mint jog utó dok ra száll át.

6. Cím

Az átalakulás cégbejegyzése utáni feladatok

87.  § (1) A jog utód gaz da sá gi tár sa ság jog elõ döt fel tün -
te tõ cég be jegy zé sé vel egy ide jû leg – ki vá lás ese té ben a
jog elõd gaz da sá gi tár sa ság, il let ve be ol va dás ese té ben az
át ve võ tár sa ság ki vé te lé vel – a jog elõd gaz da sá gi tár sa sá -
got tö röl ni kell a cég nyil ván tar tás ból a jog utód fel tün te té -
sé vel.

(2) Az át ala ku lás sal lét re jö võ gaz da sá gi tár sa ság cég be -
jegy zé sét kö ve tõ ki lenc ven na pon be lül mind a jog elõd
gaz da sá gi tár sa ság ra, mind a jog utód gaz da sá gi tár sa ság ra
vo nat ko zó an a cég be jegy zés nap já val, il let ve a tár sa ság ál -
tal az át ala ku lás idõ pont ja ként meg ha tá ro zott nap pal
[Ctv. 57.  § (2) be kez dés] vég le ges va gyon mér le get kell ké -
szí te ni. E va gyon mér leg és az át ala ku lá si va gyon mér -
leg-ter ve zet sze rint meg ál la pí tott sa ját tõke kö zöt ti po zi tív
kü lön bö ze tet a jegy zett tõ kén fe lü li va gyon ként kell figye -
lembe ven ni, ne ga tív kü lön bö zet ese tén pe dig – ha arra a
jegy zett tõ kén fe lü li va gyon nem nyújt fe de ze tet, és a fe de -
zet rõl a ta gok az elõ zõ ek ben meg ál la pí tott ki lenc ven na pos 
ha tár idõn be lül nem gon dos kod tak – a jegy zett tõ két le kell 
szál lí ta ni. A vég le ges va gyon mér leg re vo nat ko zó rész le tes 
sza bá lyo kat a szám vi te li tör vény tar tal maz za.

(3) Ha a cég bí ró ság az át ala ku lás cég be jegy zé sét meg -
tagadja, az át ala kul ni kí vá nó gaz da sá gi tár sa ság a ko ráb bi
for má ban mû kö dik to vább.

II. Rész

AZ EGYES GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRA
VONATKOZÓ SZABÁLYOK

VII. Fejezet

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG

88.  § (1) A köz ke re se ti tár sa ság (e fe je zet ben a továb -
biak ban: tár sa ság) lé te sí té sé re irá nyu ló tár sa sá gi szer zõ -
dés sel a tár sa ság tag jai arra vál lal nak kö te le zett sé get, hogy 
kor lát lan és egye tem le ges fe le lõs sé gük mel lett üz let sze rû
kö zös gaz da sá gi te vé keny sé get foly tat nak és az eh hez
szük sé ges va gyo ni hoz zá já ru lást a tár sa ság ren del ke zé sé re 
bo csát ják.
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(2) A köz ke re se ti tár sa ság el ne ve zést – vagy an nak
„kkt.” rö vi dí té sét – a tár sa ság cég ne vé ben fel kell tün tet ni.

1. Cím

A társaság belsõ jogviszonyai

89.  § (1) Egyik tag sem kö te les va gyo ni hoz zá já ru lá sát a 
tár sa sá gi szer zõ dés ben meg ál la pí tott össze get meghala -
dóan nö vel ni, vagy vesz te ség ese tén azt ki egé szí te ni.

(2) A tag a va gyo ni hoz zá já ru lá sát vagy an nak ér té két a
tár sa ság, il let ve a tag sá gi jog vi szo nya fenn ál lá sa alatt nem
kö ve tel he ti vissza.

90.  § (1) Ha a tár sa sá gi szer zõ dés el té rõ en nem ren del -
ke zik, a nye re ség és a vesz te ség a ta gok kö zött a va gyo ni
hoz zá já ru lá suk ará nyá ban osz lik meg. Sem mis az a meg ál -
la po dás, amely va la mely ta got a nye re ség bõl vagy a vesz -
te ség vi se lé sé bõl ki zár.

(2) A szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo ló jó vá ha gyá -
sá ról a ta gok gyû lé se ha tá roz.

91.  § (1) A tár sa ság bár mely tag ja a tár sa sá gi szer zõ dés
ren del ke zé se vagy a töb bi tag gal való kü lön meg ál la po dás
alap ján sze mé lye sen köz re mû köd het a tár sa ság te vé keny -
sé gé ben.

(2) Nem mi nõ sül sze mé lyes köz re mû kö dés nek az üz let -
ve ze tés és a kép vi se let el lá tá sa, va la mint a mun ka vi szony -
ban, il let ve pol gá ri jogi szer zõ dés alap ján tör té nõ mun ka -
vég zés.

(3) A ta got sze mé lyes köz re mû kö dé sé ért – a tár sa sá gi
szer zõ dés ren del ke zé se vagy a töb bi tag gal való kü lön
meg ál la po dás alap ján – dí ja zás il let he ti meg.

2. Cím

A tagok gyûlése

92.  § (1) A köz ke re se ti tár sa ság leg fõbb szer ve a ta gok
gyû lé se, amely nek te vé keny sé gé ben való rész vé tel le he tõ -
sé gét va la mennyi tag szá má ra biz to sí ta ni kell.

(2) A tár sa sá gi szer zõ dés ben a ta gok a ta gok gyû lé se
össze hí vá sá ra és a ha tá ro zat ho za tal el já rá si rend jé re néz ve
rész le tes sza bá lyo kat ál la pít hat nak meg.

93.  § (1) A ta gok gyû lé se ha tá roz a tár sa ság mind azon
ügyé ben, ame lyet tör vény vagy a tár sa sá gi szer zõ dés a tár -
sa ság leg fõbb szer vé nek a ha tás kö ré be utal. A ta gok
 háromnegyedes szó több ség gel meg ho zott ha tá ro zat tal
bár mely kér dés el dön té sét a ta gok gyû lé se ha tás kö ré be
utal hat ják.

(2) A ta gok gyû lé se ha tás kö ré be tar to zó kér dé sek ben
– a szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo ló jó vá ha gyá zsa
 kivételével – a ta gok ülés tar tá sa nél kül írás be li vagy más
bi zo nyít ha tó mó don tör té nõ sza va zás út ján is ha tá roz hat -
nak, ki vé ve, ha bár mely tag az ülés meg tar tá sát igény li. A
tár sa sá gi szer zõ dés az ülés tar tá sa nél kü li ha tá ro zat ho za tal
 lehetõségét más kér dé sek re néz ve is ki zár hat ja.

(3) A ha tá ro zat ho za tal so rán va la mennyi tag nak azo nos
mér té kû sza va za ta van. A tár sa sá gi szer zõ dés et tõl elté -
rõen ren del kez het, de leg alább egy sza va zat min den ta got
meg il let.

(4) A ta gok gyû lé se a le ad ha tó összes sza va zat szám hoz
vi szo nyí tott szó több ség gel hoz za meg ha tá ro za tát. A tár sa -
sá gi szer zõ dés et tõl el té rõ ren del ke zé se sem mis. A ha tá ro -
zat ho za tal egy sze rû szó több ség gel tör té nik, ki vé ve azo kat
a kér dé se ket, ame lyek ese té ben tör vény vagy a tár sa sá gi
szer zõ dés há rom ne gye des szó több sé get vagy egy han gú sá -
got ír elõ.

(5) Há rom ne gye des szó több ség gel meg ho zott ha tá ro zat 
kell az üz let ve ze té si és kép vi se le ti jog meg vo ná sá hoz.
 Valamennyi tag egy han gú sza va za tá val meg ho zott ha tá ro -
zat kell – a 18.  § (2)–(3) be kez dés ben sza bá lyo zott ese tek
ki vé te lé vel – a tár sa sá gi szer zõ dés mó do sí tá sá hoz, va la -
mint a tár sa ság át ala ku lá sá nak és jog utód nél kü li meg -
szûnésének az el ha tá ro zá sá hoz.

(6) A tár sa sá gi szer zõ dés mó do sí tá sát – a 18.  §
(2)–(3) be kez dés ben sza bá lyo zott ese tek ki vé te lé vel –
 valamennyi tag nak alá kell ír nia.

3. Cím

Üzletvezetés, képviselet

94.  § (1) Ha a tár sa sá gi szer zõ dés el té rõ en nem ren del -
ke zik, a tár sa ság üz let ve ze té sé re mind egyik tag idõ be li
kor lá to zás nél kül jo go sult.

(2) A tár sa sá gi szer zõ dés ben a ta gok az üz let ve ze tés sel
egy vagy több ta got is meg bíz hat nak; eb ben az eset ben a
töb bi tag üz let ve ze tés re nem jo go sult.

(3) A tár sa ság jogi sze mély tag ja az üz let ve ze tést az
 általa ki je lölt ter mé sze tes sze mély út ján lát ja el. Ilyen
 esetben a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk re vo nat ko zó sze mé lyi
 elõírásokat a jogi sze mély tag kép vi se lõ jé re kell alkal -
mazni.

95.  § (1) Az üz let ve ze tés kö ré be tar to zik mind azon kér -
dé sek el dön té se, ame lyek rõl nem a ta gok gyû lé se jo go sult
ha tá roz ni.

(2) Az üz let ve ze tés re jo go sult ta gok mind egyi ke ön -
állóan jár hat el. Az üz let ve ze tés re jo go sult tag a má sik
ilyen tag ter ve zett vagy már meg tett in téz ke dé se el len til ta -
koz hat. Eb ben az eset ben a ta gok gyû lé se jo go sult az in téz -
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ke dés fe lül bí rá la tá ra. A még meg nem tett in téz ke dés – a
ha laszt ha tat lan in téz ke dés ki vé te lé vel – mind ad dig nem
 tehetõ meg, amíg ar ról a ta gok gyû lé se nem ha tá roz.

(3) A tár sa sá gi szer zõ dés úgy is ren del kez het, hogy több 
üz let ve ze tés re jo go sult tag csak együt te sen jár hat el.
Egyet ér tés hi á nyá ban bár me lyi kük jo go sult az adott kér -
dés ben a ta gok gyû lé sé nek a dön té sét kér ni. A ha laszt ha -
tat lan in téz ke dé se ket azon ban az üz let ve ze tés re jo go sult
ta gok ön ál ló an is meg te he tik. Az ilyen in téz ke dés rõl a
 többi üz let ve ze tés re jo go sult ta got ha la dék ta la nul tájékoz -
tatni kell.

96.  § A tár sa ság tör vényes kép vi se lõi az üz let ve ze tés re
jo go sult ta gok, akik a tár sa sá gi szer zõ dés ben fog lal tak nak
meg fele lõen gya ko rol ják a cég jegy zé si jo gu kat.

4. Cím

A társaság külsõ jogviszonyai

97.  § (1) A tár sa ság kö te le zett sé ge i ért el sõ sor ban a tár -
sa ság fe lel va gyo ná val. Ha a tár sa sá gi va gyon a kö ve te lést
nem fe de zi, a tár sa ság kö te le zett sé ge i ért a ta gok sa ját
 vagyonukkal kor lát la nul és egye tem le ge sen fe lel nek.

(2) A ta gok – mö göt tes fe le lõs sé gük érin té se nél kül – a
tár sa ság gal együtt is pe rel he tõk. A tár sa ság va gyo ná ra
a ta gok per ben ál lá sa nél kül is, a ta gok sa ját va gyo ná ra
 pedig csak per ben ál lá suk ese tén hoz ha tó ma rasz ta ló íté let
és ve zet he tõ vég re haj tás.

(3) A tár sa ság ba be lé põ tag fe le lõs sé ge – ha a tár sa sá gi
szer zõ dés el té rõ en nem ren del ke zik – a be lé pé se elõtt
 keletkezett tár sa sá gi kö te le zett sé ge kért a töb bi ta gé val
azo nos.

98.  § A tag hi te le zõ je a tag ál tal a tár sa ság tu laj do ná ba
adott dol got, va gyo ni ér té kû jo got biz to sí ték vagy ki elé gí -
tés cél já ból nem ve he ti igény be. A hi te le zõ kö ve te lé sé nek
fe de ze té ül csak az a va gyon há nyad szol gál, amely a ta got a 
tár sa ság vagy a tag sá gi jog vi szony meg szû né se ese té re
meg il le ti. Ha a hi te le zõ e va gyon há nyad ra vég re haj tást
 vezetett, a ta got meg il le tõ ren des fel mon dás jo gát gya ko -
rol hat ja, de nem kö ve tel he ti a tag nak járó va gyon há nyad
ter mé szet be ni ki adá sát.

5. Cím

A tagsági jogviszony megszûnése

99.  § Meg szû nik a tag sá gi jog vi szony
a) ha a tag a tár sa sá gi szer zõ dés ben meg ha tá ro zott

 vagyoni hoz zá já ru lá sát fel hí vás el le né re nem tel je sí tet te;
b) a ta gok kö zös meg egye zé sé vel;
c) a tag ki zá rá sá val;

d) ren des fel mon dás sal;

e) azon na li ha tá lyú fel mon dás sal;

f) a tár sa sá gi ré sze se dés át ru há zá sá val;

g) a tag ha lá lá val vagy meg szû né sé vel;

h) ha an nak fenn tar tá sa jog sza bály ba üt kö zik.

100.  § (1) A tár sa ság ban fenn ál ló tag sá gi jog vi szo nyát
bár mely tag há rom hó nap ra írás ban fel mond hat ja (ren des
fel mon dás). E jog ki zá rá sa vagy kor lá to zá sa sem mis. Ha a
fel mon dás le jár ta al kal mat lan idõ re esik, a töb bi tag a fel -
mon dá si idõt leg fel jebb to váb bi há rom hó nap pal meg -
hosszab bít hat ja.

(2) Bár mely tag a tár sa ság ban fenn ál ló tag sá gi jog vi szo -
nyát írás ban, az ok meg je lö lé sé vel azon na li ha tállyal fel -
mond hat ja, ha a tár sa ság va la mely más tag ja a tár sa sá gi
szer zõ dést sú lyo san meg sze gi vagy olyan ma ga tar tást ta -
nú sít, amely a vele való to váb bi együtt mû kö dést, vagy a
tár sa ság cél já nak el éré sét nagy mér ték ben ve szé lyez te ti.

(3) A ren des vagy azon na li ha tá lyú fel mon dás ér vény te -
len sé ge iránt a tár sa ság az ar ról való tu do más szer zés tõl
szá mí tott ti zen öt na pos jog vesz tõ ha tár idõn be lül in dít hat
pert.

101.  § (1) A tag a tár sa sá gi ré sze se dé sét (tag sá gi jo ga it
és kö te le zett sé ge it) írás ban meg kö tött szer zõ dés sel a tár sa -
ság más tag já ra vagy har ma dik sze mély re át ru ház hat ja. Az 
át ru há zás a tár sa sá gi szer zõ dés mó do sí tá sá val vá lik ha tá -
lyos sá.

(2) A tár sa sá gi szer zõ dés mó do sí tá sa szük sé ges ah hoz
is, hogy há zas tár si va gyon kö zös ség vagy há zas tár si kö zös
va gyon meg osz tá sa cí mén a nem tag há zas társ – akár íté let, 
akár a má sik há zas társ sal való meg ál la po dás alap ján –
a tár sa ság tag já vá vál jon.

102.  § (1) A tár sa ság tól meg vá ló tag gal – a tár sa sá gi ré -
sze se dé sét át ru há zó tag ki vé te lé vel – a tag sá gi jog vi szo -
nya meg szû né sé nek idõ pont já ban fenn ál ló ál la pot sze rint
kell el szá mol ni.

(2) A tár sa ság tól meg vá ló ta got – a tár sa ság és a tag el té -
rõ meg ál la po dá sá nak hi á nyá ban – a tár sa ság sa ját tõ ké jé -
bõl ak ko ra há nyad rész il le ti meg, ami lyen mér ték ben a va -
gyo ni hoz zá já ru lá sa vi szo nyult a tár sa ság jegy zett tõ ké jé -
hez.

(3) A tár sa ság sa ját tõ ké jé bõl a tár sa ság tól meg vá ló
 tagot meg il le tõ ará nyos rész ki szá mí tá sá nál – el té rõ meg -
ál la po dás hi á nyá ban – a for gal mi ér té ket kell irány adó nak
te kin te ni.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti for gal mi ér ték megállapít -
ható a szá mí tott sa ját tõke alap ján is. A szá mí tott sa ját tõke
meg ha tá ro zá sa so rán a tár sa ság a köny ve i ben ér ték kel ki -
mu ta tott esz kö ze it és kö te le zett sé ge it (ide ért ve a cél tar ta -
lé ko kat és az idõ be li el ha tá ro lá so kat is) át ér té kel he ti, a
köny ve i ben ér ték kel nem sze rep lõ, a szám vi te li tör vény
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23.  §-a sze rin ti fel té te lek nek meg fe le lõ esz kö zö ket és a
tár sa sá got ter he lõ kö te le zett sé ge ket figye lembe ve he ti.

(5) A tár sa ság tól meg vá ló tag kö ve te lé sét – a tár sa ság és 
a tag el té rõ meg ál la po dá sá nak hi á nyá ban – a tag sá gi jog -
viszony meg szû né sé tõl szá mí tott há rom hó na pon be lül
pénz ben kell ki fi zet ni.

103.  § A meg halt tag örö kö se, il let ve a meg szûnt tag
jog utód ja a tár sa ság tag ja i val tör tént meg egye zés alap ján a 
tár sa ság ba tag ként be lép het. Ilyen meg egye zés hi á nyá ban
az örö kös sel, il let ve a meg szûnt tag jog utód já val tör té nõ
el szá mo lás ra a 102.  § ren del ke zé se it kell meg fele lõen al -
kal maz ni.

104.  § (1) A tár sa ság tól meg vá ló tag – ide ért ve a tár sa sá -
gi ré sze se dé sét át ru há zó ta got is – a tag sá gi jog vi szo nya
meg szû né sé tõl szá mí tott öt éves jog vesz tõ ha tár idõn be lül,
ugyan úgy fe lel a tár sa ság nak har ma dik sze méllyel szem -
ben fenn ál ló, a tag sá gi jog vi szo nya meg szû né se elõtt ke -
let ke zett tar to zá sá ért, mint ahogy a tag sá gi jog vi szo nya
fenn áll ta alatt fe lelt. Ezt a ren del ke zést kell meg fele lõen
al kal maz ni a meg szûnt tag tár sa ság ba be nem lépõ jog -
utód já ra is.

(2) A meg halt tag örö kö se – ha a tár sa ság ba nem lép be – 
a jog elõd je ha lá lá nak idõ pont já tól szá mí tott öt éves jog -
vesz tõ ha tár idõn be lül az örök ha gyó tar to zá sa i ért való
 felelõsség sza bá lyai sze rint fe lel azo kért a tár sa sá gi tar to -
zá so kért, ame lyek a ha lál idõ pont já ig ke let kez tek.

6. Cím

A társaság megszûnése

105.  § (1) Ha tag sá gi jog vi szony meg szû né se foly tán a
tár sa ság tag ja i nak szá ma egy fõre csök ken, a tár sa ság csak
ak kor szû nik meg, ha hat hó na pos jog vesz tõ ha tár idõn be -
lül nem je len te nek be a cég bí ró ság nál új ta got.

(2) Az új tag be lé pé sé ig, il let ve a vég el szá mo ló cég bí ró -
ság ál tal tör té nõ ki ren de lé sé ig az egye dü li ta got ak kor is a
tár sa ság üz let ve ze té sé re és kép vi se le té re jo go sult nak kell
te kin te ni, ha ko ráb ban nem mi nõ sült an nak.

106.  § A tár sa ság jog utód nél kü li meg szû né se ese tén a
tar to zá sok ki egyen lí té se után fenn ma ra dó va gyont – a tár -
sa sá gi szer zõ dés el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – a va gyo -
ni hoz zá já ru lá suk ará nyá ban kell fel osz ta ni a tár sa ság tag -
jai kö zött.

107.  § (1) Köz ke re se ti tár sa ság be té ti tár sa ság gá vagy
be té ti tár sa ság köz ke re se ti tár sa ság gá a tár sa sá gi szer zõ dé -
sé nek a mó do sí tá sá val ala kul hat át. Az ilyen tár sa sá gi for -
ma vál to zá sok ra a VI. fe je zet ren del ke zé se it nem kell al -
kal maz ni.

(2) A tár sa sá gi te vé keny ség meg vál to zott for má ban
való to vább foly ta tá sá ban részt ven ni nem kí vá nó ta gok kal
a 102.  § ren del ke zé se i nek meg fe le lõ al kal ma zá sá val kell
el szá mol ni.

(3) Ha köz ke re se ti tár sa ság be té ti tár sa ság gá való át ala -
ku lá sa so rán az ad dig kor lát la nul fe le lõs tag fe le lõs sé ge
kor lá to zot tá vá lik, az ilyen tag e vál to zás be kö vet kez té tõl
szá mí tott öt éves jog vesz tõ ha tár idõn be lül még kor lát la nul 
fe lel a tár sa ság har ma dik sze méllyel szem ben fenn ál ló
olyan tar to zá sá ért, amely e vál to zás elõtt ke let ke zett.

VIII. Fejezet

A BETÉTI TÁRSASÁG

108.  § (1) A be té ti tár sa ság (e fe je zet ben a továb biak -
ban: tár sa ság) lé te sí té sé re irá nyu ló tár sa sá gi szer zõ dés sel a 
tár sa ság tag jai üz let sze rû, kö zös gaz da sá gi te vé keny ség
foly ta tá sá ra vál lal nak kö te le zett sé get oly mó don, hogy
leg alább egy tag (bel tag) fe le lõs sé ge a tár sa sá gi va gyon
 által nem fe de zett kö te le zett sé ge kért kor lát lan és a töb bi
bel tag gal egye tem le ges, míg leg alább egy má sik tag (kül -
tag) csak a tár sa sá gi szer zõ dés ben vál lalt va gyo ni be tét je
szol gál ta tá sá ra kö te les, a tár sa ság kö te le zett sé ge i ért azon -
ban – a tör vény ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel – nem fe lel.

(2) A be té ti tár sa ság el ne ve zést – vagy an nak „bt.” rö vi -
dí té sét – a tár sa ság cég ne vé ben fel kell tün tet ni.

(3) A tár sa ság ra a köz ke re se ti tár sa ság ra vo nat ko zó sza -
bá lyo kat kell al kal maz ni, ha e fe je zet más ként nem ren del -
ke zik.

109.  § (1) A kül tag a tár sa ság üz let ve ze té sé re – a 110.  §
(2) be kez dé sé ben sza bá lyo zott eset ki vé te lé vel, il let ve, ha
a tár sa sá gi szer zõ dés el té rõ en nem ren del ke zik – nem
 jogosult. A ta gok gyû lé se te vé keny sé gé ben a kül tag is
részt vesz.

(2) A kül tag a tár sa ság tör vényes kép vi se le té re (cég -
jegy zés re) – a 110.  § (2) be kez dé sé ben sza bá lyo zott eset
ki vé te lé vel, il let ve, ha a tár sa sá gi szer zõ dés el té rõ en nem
ren del ke zik – nem jo go sult. A tár sa ság kép vi se le té nek el -
lá tá sá ra meg ha tal ma zást a szer ve ze ti kép vi se lõ, il let ve a
ta gok gyû lé se a kül tag ré szé re is ad hat.

(3) Ha a be té ti tár sa ság nak csak egyet len olyan tag ja
van, aki el lát hat ja az üz let ve ze tést és a kép vi se le tet, ak kor
õ erre – ha a tár sa sá gi szer zõ dés el té rõ en nem ren del ke -
zik – idõ be li kor lá to zás nél kül jo go sult.

(4) Az a kül tag, aki ko ráb ban a tár sa ság bel tag ja volt, a
bel ta gi mi nõ sé ge meg szû né sé tõl szá mí tott öt éves jog vesz -
tõ ha tár idõn be lül fe lel a tár sa ság har ma dik sze méllyel
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szem ben fenn ál ló olyan tar to zá sá ért, amely e vál to zás elõtt 
ke let ke zett.

110.  § (1) Ha a tár sa ság ból va la mennyi bel tag vagy va -
la mennyi kül tag ki vá lik, a tár sa ság az utol só bel tag vagy
az utol só kül tag ki vá lá sá tól szá mí tott hat hó na pos jog vesz -
tõ ha tár idõ el tel té vel meg szû nik, ki vé ve, ha a tár sa ság
e ha tár idõn be lül a tár sa sá gi szer zõ dé se mó do sí tá sá val a
be té ti tár sa ság ként vagy köz ke re se ti tár sa ság ként való mû -
kö dés tör vényes fel té te le it meg te rem ti, és ezt a vál to zást a
cég bí ró ság nak be je len ti.

(2) Ha a tár sa ság nak nem ma radt üz let ve ze tés re és kép -
vi se let re jo go sult tag ja, az (1) be kez dés sze rin ti be je len tés
meg té te lé ig, il let ve a jog vesz tõ ha tár idõ ered mény te len el -
tel te ese tén a vég el szá mo ló ki je lö lé sé ig a kül ta got is a tár -
sa ság üz let ve ze té sé re és kép vi se le té re jo go sult nak kell
 tekinteni.

IX. Fejezet

A KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG

111.  § (1) A kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság (e fe je zet ben
a továb biak ban: tár sa ság) olyan gaz da sá gi tár sa ság, amely
elõ re meg ha tá ro zott össze gû törzs be té tek bõl álló törzs tõ -
ké vel (jegy zett tõ ké vel) ala kul, és amely nél a tag kö te le -
zett sé ge a tár sa ság gal szem ben csak törzs be té té nek szol -
gál ta tá sá ra és a tár sa sá gi szer zõ dés ben eset leg meg ál la pí -
tott egyéb va gyo ni hoz zá já ru lás szol gál ta tá sá ra ter jed ki.
A tár sa ság kö te le zett sé ge i ért – tör vény ben meg ha tá ro zott
ki vé tel lel – a tag nem fe lel.

(2) A kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság el ne ve zést – vagy
an nak „kft.” rö vi dí té sét – a tár sa ság cég ne vé ben fel kell
tün tet ni.

1. Cím

A társaság alapítása

112.  § Ti los a ta go kat nyil vá nos fel hí vás út ján gyûj te ni.

113.  § (1) A tár sa sá gi szer zõ dés ben – a 12.  § (1) be kez -
dé sé ben fel so rol ta kon kí vül – meg kell ha tá roz ni:

a) az egyes ta gok törzs be té te i nek mér té két;
b) a sza va za ti jog mér té két.

(2) Szük ség sze rint ren del ke zik a tár sa sá gi szer zõ dés
azok ról a kér dé sek rõl, ame lyek sza bá lyo zá sát e tör vény
– az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl me nõ en – a tár sa sá gi
szer zõ dés kö ré be utal ja.

114.  § (1) A tár sa ság törzs tõ ké je az egyes ta gok törzs -
betéteinek összes sé gé bõl áll. A törzs tõ ke össze ge nem le -
het ke ve sebb há rom mil lió fo rint nál.

(2) A törzs be tét a ta gok va gyo ni hoz zá já ru lá sa, amely
pénz be li, il let ve nem pénz be li hoz zá já ru lás ból áll.

(3) Az egyes ta gok nem pénz be li hoz zá já ru lá suk ér té két 
ma guk ál la pít ják meg és azt a ta gok fo gad ják el. Ha a ta gok 
a nem pénz be li hoz zá já ru lás ér té ké nek meg ál la pí tá sá nál
nem vet tek igény be könyv vizs gá lót vagy más szak ér tõt,
úgy meg kell ha tá roz ni uk, hogy mi lyen szem pon tok alap -
ján tör tént meg a hoz zá já ru lás ér té ke lé se. Ezen nyi lat ko za -
tu kat az ügy ve ze tõ 117.  § (1) be kez dé se sze rin ti nyi lat ko -
za tá hoz kell csa tol ni.

(4) A ta gok törzs be té tei kü lön bö zõ mér té kû ek le het nek,
az egyes törzs be té tek mér té ke azon ban nem le het ke ve -
sebb száz ezer fo rint nál. A törzs be tét nek fo rint ban ki fe je -
zett nek és tíz ezer rel ma ra dék nél kül oszt ha tó nak kell len -
nie.

(5) Min den tag nak egy törzs be té te van; egy törzs be tét -
nek azon ban – a kö zös tu laj don sza bá lyai sze rint – több tu -
laj do no sa is le het.

115.  § (1) A tár sa ság be jegy zé sé re csak az után ke rül het
sor, ha a be jegy zé si ké re lem be nyúj tá sá ig min den egyes
pénz be li hoz zá já ru lás nak leg alább a fe lét a tár sa ság szám -
lá já ra be fi zet ték.

(2) Ha a pénz be li hoz zá já ru lá sok tel jes össze gét a tár sa -
ság ala pí tá sa kor nem fi zet ték be, a fenn ma ra dó össze gek
be fi ze té sé nek mód ját és ese dé kes sé gét a tár sa sá gi szer zõ -
dés ben kell meg ha tá roz ni. A tár sa ság cég be jegy zé sé tõl
szá mí tott egy éven be lül va la mennyi pénz be li hoz zá já ru -
lást be kell fi zet ni.

116.  § (1) A nem pénz be li hoz zá já ru lást a tár sa sá gi szer -
zõ dés ben sza bá lyo zott idõ ben és mó don kell a tár sa ság
ren del ke zé sé re bo csá ta ni.

(2) Ha ala pí tás kor a nem pénz be li hoz zá já ru lás ér té ke
el éri a törzs tõ ke fe lét, ak kor ezt ala pí tás kor tel jes egé szé -
ben a tár sa ság ren del ke zé sé re kell bo csá ta ni.

(3) Ha a nem pénz be li hoz zá já ru lást a tár sa ság ala pí tá sa -
kor nem bo csá tot ták tel jes egé szé ben a tár sa ság rendel -
kezésére, ak kor ezt a tár sa ság cég be jegy zé sé tõl szá mí tott
há rom éven be lül tel je sí te ni kell.

117.  § (1) Az ügy ve ze tõ kö te les a cég bí ró ság hoz tör té nõ 
be je len tés sel egy ide jû leg nyi lat koz ni, hogy a 115.  §
(1) be kez dés ben és a 116.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt fel té -
te lek tel je sül tek.

(2) A cég be jegy zést köve tõen az egyes va gyo ni hoz zá -
já ru lá sok tel je sí té sé nek meg tör tén tét az ügy ve ze tõ kö te les
a cég bí ró ság nak be je len te ni.
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118.  § (1) A tár sa ság tag jai kö te le sek a pénz be li hoz zá -
já ru lást be fi zet ni és a nem pénz be li hoz zá já ru lást ren del -
ke zés re bo csá ta ni. A tár sa sá gi ta gok nem men te sít he tõk a
be fi ze tés alól, és a tár sa ság gal szem ben be szá mí tás nak
sincs he lye.

(2) A tár sa ság fenn ál lá sa alatt a tag az ál ta la tel je sí tett
va gyo ni hoz zá já ru lást – a tõ ke le szál lí tás ese tét ki vé ve –
a tár sa ság tól nem kö ve tel he ti vissza.

2. Cím

A társaság és a tagok közötti jogviszony

119.  § (1) A tár sa ság tag jai törzs be tét jük szol gál ta tá sán
kí vül egyéb va gyo ni ér té kû szol gál ta tás (a továb biak ban:
mel lék szol gál ta tás) tel je sí té sé re is kö te le zett sé get vál lal -
hat nak. A ta gok ál tal – nem vá lasz tott tiszt ség vi se lõ ként –
vég zett sze mé lyes mun ka vég zés is mel lék szol gál ta tás nak
mi nõ sül het, ha nem mun ka vi szo nyon vagy pol gá ri jogi
jog vi szo nyon ala pul. A mel lék szol gál ta tás tel je sí té sé nek
fel té te le it a tár sa sá gi szer zõ dés ben kell sza bá lyoz ni.

(2) A mel lék szol gál ta tá sért a ta got kü lön dí ja zás illet -
heti meg.

(3) Az üz let rész át ru há zá sa a mel lék szol gál ta tá si kö te le -
zett sé get meg szün te ti, ki vé ve, ha azt az üz let rész meg szer -
zõ je a tár sa ság hoz zá já ru lá sá val át vál lal ja.

120.  § (1) A tár sa sá gi szer zõ dés fel jo go sít hat ja a tag -
gyû lést arra, hogy a vesz te sé gek fe de zé sé re pót be fi ze té si
kö te le zett sé get ír jon elõ a ta gok szá má ra. A szer zõ dés ben
meg kell ha tá roz ni azt a leg ma ga sabb össze get, amely nek
be fi ze té sé re a tag kö te lez he tõ, to váb bá a pót be fi ze tés tel je -
sí té sé nek mód ját, gya ko ri sá gát, üte me zé sét, va la mint a
vissza fi ze tés rend jét. A pót be fi ze tés össze ge a tag törzs be -
tét jét nem nö ve li.

(2) A pót be fi ze té si kö te le zett sé get – ha a tár sa sá gi szer -
zõ dés et tõl el té rõ en nem ren del ke zik – a törzs be té tek ará -
nyá ban kell meg ha tá roz ni és tel je sí te ni. A pót be fi ze tés a
törzs be té tek tel jes be fi ze té se elõtt is elõ ír ha tó.

(3) A pót be fi ze tés ké se del mes tel je sí té se vagy tel je sí té -
sé nek el mu lasz tá sa ese tén a 14.  § és a 138.  § rendelkezé -
seit kell meg fele lõen al kal maz ni, az zal az el té rés sel, hogy
az üz let rész vé tel árá ból le kell von ni a nem tel je sí tett pót -
be fi ze tés össze gét, amely a tár sa sá got il le ti meg.

(4) A vesz te ség pót lá sá hoz nem szük sé ges pót be fi ze té -
se ket a – vissza fi ze tés idõ pont já ban a tag jegy zék ben
(150.  §) sze rep lõ – ta gok ré szé re vissza kell fi zet ni, a
vissza fi ze tés re csak a törzs be té tek tel jes be fi ze té se után
ke rül het sor. Nem kell vissza fi zet ni a sa ját üz let rész re jutó
pót be fi ze tést.

121.  § (1) A tár sa ság be jegy zé sét köve tõen a ta gok
 jogait és a tár sa ság va gyo ná ból õket meg il le tõ há nya dot az 

üz let rész tes te sí ti meg. A tár sa sá gi szer zõ dés el té rõ ren del -
ke zé se hi á nyá ban az üz let rész mér té ke a ta gok törzs be té té -
hez iga zo dik. Azo nos mér té kû üz let rész hez azo nos tag sá gi 
jo gok fû zõd nek, a tár sa sá gi szer zõ dés azon ban egyes üz -
let ré sze ket a töb bi e ké tõl el té rõ tag sá gi jo gok kal ru ház hat
fel.

(2) Min den tag nak csak egy üz let ré sze le het. Ha a tag
má sik ön ál ló üz let részt sze rez meg, ere de ti üz let ré sze az
át vett üz let résszel meg nö vek szik.

122.  § (1) Egy üz let rész nek több tu laj do no sa is le het.
Ezek a sze mé lyek a tár sa ság gal szem ben egy tag nak szá -
mí ta nak; jo ga i kat – ide ért ve a tár sa sá gi szer zõ dés meg kö -
té sét is – csak kö zös kép vi se lõ jük út ján gya ko rol hat ják, és
a ta got ter he lõ kö te le zett sé ge kért egye tem le ge sen fe lel -
nek.

(2) A kö zös kép vi se lõ nek a rész tu laj do no sok sze mé lyé -
ben és tu laj do ni há nya dá ban be állt va la mennyi vál to zást
be kell je len te nie a tár sa ság nak. A kép vi se lõ sze mé lyé nek
meg vál to zá sát az új kö zös kép vi se lõ nek – nyolc na pon
 belül – be kell je len te nie.

123.  § (1) Az üz let rész a tár sa ság tag ja i ra – a tár sa ság
sa ját üz let ré szét (135.  §) ki vé ve – sza ba don át ru ház ha tó.
A tár sa sá gi szer zõ dés ben a ta gok egy más nak elõ vá sár lá si
jo got biz to sít hat nak, il let ve az üz let rész har ma dik sze -
mély re tör té nõ át ru há zá sát egyéb mó don kor lá toz hat ják
vagy fel té tel hez köt he tik.

(2) Az üz let részt har ma dik sze mély re csak ak kor le het
át ru ház ni, ha a tag a törzs be té tét tel jes mér ték ben be fi zet te, 
ki vé ve a 138.  §-ban, va la mint a 120.  § (3) be kez dé sé ben
fog lalt ese te ket. A ta got, a tár sa sá got vagy a tag gyû lés ál tal 
ki je lölt sze mélyt – eb ben a sor rend ben – az adás vé te li szer -
zõ dés út ján át ru ház ni kí vánt üz let rész re – ha azt a tár sa sá gi 
szer zõ dés nem zár ja ki vagy nem kor lá toz za – elõ vá sár lá si
jog il le ti meg.

(3) Ha a tag a vele kö zölt vé te li aján lat be je len té sé tõl
szá mí tott ti zen öt na pon be lül nem nyi lat ko zik, úgy kell
 tekinteni, hogy az elõ vá sár lá si jo gá val nem kí vánt
élni. A tár sa ság vagy az ál ta la ki je lölt sze mély ese tén a ha -
tár idõ a be je len tés tõl szá mí tott har minc nap. Ez utób bi ha -
tár idõ vo nat ko zik a 126.  §-ban meg je lölt be le egye zés ese -
té re is.

124.  § A tag üz let ré szé nek bí ró sá gi vég re haj tá si el já rás
so rán tör té nõ ér té ke sí té sé nél a töb bi ta got, a tár sa sá got
vagy a tag gyû lés ál tal ki je lölt sze mélyt – eb ben a sor rend -
ben – az üz let rész re – a bí ró sá gi vég re haj tá si ár ve ré sen
gya ko rol ha tó – elõ vá sár lá si jog il le ti meg. En nek so rán az
elõ vá sár lá si jog gya kor lá sá ra a 123.  §-ban fog lal tak irány -
adó ak az zal, hogy a tár sa sá got meg il le tõ elõ vá sár lá si jo got 
mind két eset ben a tag gyû lés gya ko rol ja.
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125.  § (1) Az elõ vá sár lá si jog át ru há zá sa sem mis.

(2) Az elõ vá sár lá si jog meg sér té sé vel kö tött szer zõ dés
ha tály ta lan sá gá nak meg ál la pí tá sá ra pert csak a szer zõ dés -
kö tés tõl szá mí tott egy éves jog vesz tõ ha tár idõn be lül le het
in dí ta ni.

126.  § (1) A ta gok az üz let rész kí vül ál ló sze mély re tör -
té nõ át ru há zá sát a tár sa ság be le egye zé sé hez köt he tik.
A be le egye zés meg adá sá nak, il let ve meg ta ga dá sá nak fel -
té te le it a tár sa sá gi szer zõ dés ben kell sza bá lyoz ni. A be le -
egye zés meg adá sá ról a tag gyû lés dönt.

(2) Az adás vé te li szer zõ dé sen kí vü li jog cí men tör té nõ
át ru há zás a tár sa sá gi szer zõ dés ben ki zár ha tó vagy kor lá -
toz ha tó.

127.  § (1) Az üz let rész át ru há zá sa ese tén az át ru há zó nak 
a tag sá gi jog vi szony ból ere dõ jo gai és kö te le zett sé gei az
üz let rész meg szer zõ jé re száll nak át.

(2) Az üz let rész át ru há zá sá hoz írás be li szer zõ dést kell
köt ni.

(3) Az üz let rész át ru há zá sa a tár sa sá gi szer zõ dés mó do -
sí tá sát nem igény li.

(4) A tu laj do nos vál to zást és an nak idõ pont ját a tag jegy -
zék be (150.  §) való be jegy zés vé gett az üz let rész meg szer -
zõ je – nyolc na pon be lül – kö te les be je len te ni a tár sa ság -
nak. A be je len tést köz ok irat ban vagy tel jes bi zo nyí tó ere jû 
ma gán ok irat ban kell meg ten ni, és mel lé kel ni kell hoz zá az 
üz let rész-adás vé te li szer zõ dést. A be je len tés ben nyi lat -
koz ni kell a meg szer zés té nyén kí vül ar ról is, hogy az üz -
let rész meg szer zõ je a tár sa sá gi szer zõ dés ren del ke zé se it
ma gá ra néz ve kö te le zõ nek is me ri el.

128.  § (1) A tag ha lá lá val vagy meg szû né sé vel üz let ré -
sze át száll a jog utód ra. A tár sa sá gi szer zõ dés az át szál lást
ki zár hat ja, eb ben az eset ben azon ban ren del kez nie kell az
üz let rész nek a ta gok vagy a tár sa ság ál tal tör té nõ meg vál -
tá sá ról.

(2) Ha a tag jog utód nél kül szû nik meg, a tár sa ság kö te -
les a tag meg szû né sé rõl való tu do más szer zés tõl szá mí tott
há rom hó na pon be lül va gyon ren de zé si el já rás le foly ta tá -
sát kez de mé nyez ni (Ctv. 119.  §). Ha a va gyon ren de zé si el -
já rás ban az üz let rész re más nem tart igényt, a jog utód nél -
kül meg szûnt tag üz let ré szét ha la dék ta la nul be kell von ni.

129.  § (1) Ha a tag az üz let ré szét há zas tár si kö zös
 vagyonból sze rez te, ak kor a bí ró ság a há zas sá gi vagyon -
jogi per ben a nem tag há zas társ nak – ké rel mé re – az üz let -
rész adás vé te li szer zõ dé sen kí vü li jog cí men tör té nõ át ru -
há zá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint jut tat hat tár sa sá gi
ré sze se dést.

(2) Az üz let rész adás vé te li szer zõ dé sen kí vü li jog cí men
tör té nõ át ru há zá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok irány adó ak ak -

kor is, ha a nem tag há zas társ a tag há zas társ sal kö tött szer -
zõ dés alap ján szer zett jog cí met tár sa sá gi ré sze se dés meg -
szer zé sé re.

(3) A há zas tár si va gyon kö zös ség hez tar to zó üz let rész
há zas tár sak kö zöt ti meg osz tá sá ra – a há zas tár sak kö zöt ti
szer zõ dés vagy a bí ró ság jog erõs íté le te alap ján – az üz let -
rész ér té ke sí té se út ján is sor ke rül het. A 123.  § (2) be kez -
dé sét az ér té ke sí tés so rán meg fele lõen al kal maz ni kell.

130.  § (1) Az üz let rész csak át ru há zás, a meg szûnt tag
jog utód lá sa és örök lés, va la mint a há zas tár si kö zös va gyon 
meg osz tá sa ese tén oszt ha tó fel. A fel osz tás hoz – ha a tár -
sa sá gi szer zõ dés el té rõ en nem ren del ke zik – a tag gyû lés
hoz zá já ru lá sa szük sé ges. Nincs szük ség a tag gyû lés hoz -
zá já ru lá sá ra a há zas tár si kö zös va gyon meg osz tá sa ese tén
tör té nõ fel osz tás hoz, azon ban ilyen kor a ta go kat, a tár sa sá -
got vagy a tag gyû lés ál tal ki je lölt sze mélyt – eb ben a sor -
rend ben – a 123.  § sza bá lyai sze rin ti elõ vá sár lá si jog il le ti
meg.

(2) A törzs be tét leg ki sebb mér té ké re vo nat ko zó ren del -
ke zé se ket az üz let ré szek fel osz tá sa ese té ben is al kal maz ni
kell.

(3) A tár sa sá gi szer zõ dés az üz let rész fel osz tá sát ki zár -
hat ja.

131.  § (1) A tár sa ság sa ját tõ ké jé bõl a ta gok ja vá ra, azok 
tag sá gi jog vi szo nyá ra fi gye lem mel ki fi ze tést a tár sa ság
fenn ál lá sa so rán ki zá ró lag az e tör vény ben meg ha tá ro zott
ese tek ben és – a törzs tõ ke le szál lí tá sá nak ese tét ki vé ve –
csak a szám vi te li tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lek tel -
je sü lé se ese tén, a tárgy évi adó zott ered mény bõl, il let ve a
sza bad ered mény tar ta lék kal ki egé szí tett tárgy évi adó zott
ered mény bõl tel je sít het. Nem ke rül het sor ki fi ze tés re, ha a
tár sa ság nak a szám vi te li tör vény sze rint he lyes bí tett sa ját
tõ ké je nem éri el vagy a ki fi ze tés kö vet kez té ben nem érné
el a tár sa ság törzs tõ ké jét.

(2) Az (1) be kez dés al kal ma zá sá ban ki fi ze tés nek mi nõ -
sül a pénz be li és a nem pénz be li va gyo ni ér té kû jut ta tás
egy aránt.

(3) A tár sa sá gi szer zõ dés elõ ír hat ja, hogy az ügy ve ze tõ -
nek írás ban nyi lat koz nia kell a tag gyû lés nek ar ról, hogy a
ki fi ze tés nem ve szé lyez te ti a tár sa ság fi ze tõ ké pes sé gét, il -
let ve a hi te le zõk ér de ke i nek ér vé nye sü lé sét. A nyilat kozat
meg té te lé nek el mu lasz tá sá val tör té nõ ki fi ze tés sel, il let ve
va lót lan nyi lat ko zat té te lé vel oko zott ká ro kért az ügy ve ze -
tõ a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk re vo nat ko zó ál ta lá nos ren del ke -
zé sek sze rint fe lel.

(4) Azo kat a ki fi ze té se ket, me lye ket az (1) és (3) be kez -
dés ren del ke zé sei el le né re tel je sí tet tek, a tár sa ság ré szé re
vissza kell fi zet ni, fel té ve, hogy a tár sa ság bi zo nyít ja a tag
rossz hi sze mû sé gét.
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132.  § (1) A ta got a tár sa ság nak a 131.  § (1) be kez dé se
sze rint fel oszt ha tó és a tag gyû lés ál tal fel osz ta ni ren delt, a
szám vi te li tör vény sze rint meg ha tá ro zott tárgy évi adó zott
ered mé nyé bõl, il let ve a sza bad ered mény tar ta lék kal ki -
egé szí tett tárgy évi adó zott ered mé nyé bõl ará nyos há nyad
(osz ta lék) il le ti meg. Osz ta lék ra az a tag jo go sult, aki az
osz ta lék fi ze tés rõl dön tõ tag gyû lés idõ pont já ban a tag jegy -
zék ben (150.  §) sze re pel, ki vé ve, ha a tár sa sá gi szer zõ dés
et tõl el té rõ idõ pon tot ha tá roz meg. A tár sa sá gi szer zõ dés
le he tõ sé get ad hat arra, hogy a ta got meg il le tõ osz ta lék
nem pénz be li va gyo ni ér té kû jut ta tás ként ke rül jön tel je sí -
tés re. A tag az osz ta lék ra csak a már tel je sí tett va gyo ni
hoz zá já ru lá sa ará nyá ban jo go sult.

(2) A tag gyû lés az osz ta lék fi ze tés rõl az ügy ve ze tõ nek
– ha a tár sa ság nál fel ügye lõ bi zott ság mû kö dik, a fel ügye -
lõ bi zott ság ál tal jó vá ha gyott – ja vas la tá ra, a szám vi te li
tör vény sze rin ti be szá mo ló el fo ga dá sá val egy ide jû leg ha -
tá roz hat.

(3) A tár sa sá gi szer zõ dés el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban
az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ered ményt a törzs be té -
tek ará nyá ban kell a ta gok kö zött fel osz ta ni.

133.  § Két, egy mást kö ve tõ szám vi te li tör vény sze rin ti
be szá mo ló el fo ga dá sa kö zöt ti idõ szak ban – ha a tár sa sá gi
szer zõ dés azt meg en ge di – a tag gyû lés osz ta lék elõ leg fi ze -
té sé rõl ak kor ha tá roz hat, ha

a) a szám vi te li tör vény sze rin ti – e cél ból ké szí tett –
köz ben sõ mér leg alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a tár sa ság
ren del ke zik az osz ta lék fi ze té sé hez szük sé ges fe de zet tel;
az zal, hogy a ki fi ze tés nem ha lad hat ja meg az utol só szám -
vi te li tör vény sze rin ti be szá mo ló sze rin ti üz le ti év köny -
veinek le zá rá sa óta ke let ke zett ered mény nek a szám vi te li
tör vény ben fog lal tak alap ján meg ál la pí tott, il let ve a sza -
bad ered mény tar ta lék kal ki egé szí tett össze gét és a tár sa -
ság nak a szám vi te li tör vény sze rint he lyes bí tett sa ját tõ ké -
je a ki fi ze tés foly tán nem csök ken het a törzs tõ ke össze ge
alá, to váb bá

b) a ta gok vál lal ják az osz ta lék elõ leg vissza fi ze té sét,
amennyi ben utóbb a szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo ló 
alap ján – a 131.  § (1) be kez dés ben fog lal tak ra fi gye lem -
mel – az osz ta lék fi ze tés re nem len ne jog sza bá lyi le he tõ -
ség.

134.  § A 131.  § (4) be kez dés ben fog lal tak meg fele lõen
al kal ma zan dók ab ban az eset ben is, ha a tag pol gá ri jogi
szer zõ dés alap ján, nem tag sá gi jog vi szo nyá ra te kin tet tel,
olyan ki fi ze tés ben ré sze sült, amely re a 131.  § (1) be kez -
dés ben fog lal tak egyéb ként nem ad ná nak le he tõ sé get, és
amely a fe le lõs tár sa sá gi gaz dál ko dás kö ve tel mé nyé vel
össze egyez tet he tet len.

135.  § (1) A tár sa ság a sa ját üz let ré szét a törzs tõ kén fe -
lü li va gyo ná ból vá sá rol hat ja meg. Csak azok az üz let ré -
szek vá sá rol ha tók meg, ame lyek re a törzs be té tek tel jes
össze gét be fi zet ték, il le tõ leg tel je sí tet ték.

(2) Ti los a sa ját üz let rész meg vá sár lá sa, ha a tár sa ság
osz ta lék fi ze té sé rõl sem ha tá roz hat na. A sa ját üz let rész
meg vá sár lá sa fe de ze té nek meg ál la pí tá sá val össze füg gés -
ben a szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo ló ban és a köz -
ben sõ mér leg ben fog lal ta kat a mér leg for du ló nap ját kö ve -
tõ hat hó na pon be lül le het figye lembe ven ni.

(3) A tár sa ság tu laj do ná ba ke rült sa ját üz let rész után a
tár sa ság sza va za ti jo got nem gya ko rol hat, ezen üz let részt a 
ha tá ro zat ké pes ség meg ál la pí tá sá nál fi gyel men kí vül kell
hagy ni.

(4) A sa ját üz let rész re esõ osz ta lé kot az osz ta lék ra jo go -
sult ta go kat meg il le tõ jut ta tás ként kell – ha a tár sa sá gi
szer zõ dés el té rõ en nem ren del ke zik – törzs be té te ik ará -
nyá ban szá mí tás ba ven ni. Az osz ta lék ra való jo go sult ság
sza bá lyai meg fele lõen al kal ma zan dók a tár sa ság meg szû -
né se ese tén a tár sa sá gi va gyon fel osz tá sa so rán is.

(5) Az (1) be kez dés alap ján meg vá sá rolt üz let részt – ha
a tár sa sá gi szer zõ dés el té rõ en nem ren del ke zik – a vá sár -
lás tól szá mí tott egy éven be lül a tár sa ság kö te les el ide ge ní -
te ni vagy azt a ta gok nak – törzs be té te ik ará nyá ban – té rí tés 
nél kül át ad ni, il let ve a törzs tõ ke-le szál lí tás sza bá lya i nak
al kal ma zá sá val be von ni.

136.  § A tár sa ság ren del ke zik az üz let résszel

a) a tag sá gi jog vi szony 14.  § sze rin ti meg szû né se, il let -
ve a tag bí ró sá gi ki zá rá sa ese té ben az ár ve rés le bo nyo lí tá sa 
ér de ké ben, vagy

b) a tag jog utód nél kü li meg szû né se, il let ve

c) örök lés ese tén, ha a tár sa sá gi szer zõ dés az át szál lást
ki zár ta [128.  § (1) be kez dés] és ha a ta gok, il le tõ leg a tár sa -
ság az üz let részt nem vál tot ták meg, ad dig, amíg a meg vál -
tás meg nem tör té nik.

137.  § (1) Az üz let rész be vo ná sá ra – a (4) be kez dés ben
fog lalt ki vé tel lel – csak ak kor ke rül het sor, ha a tár sa sá gi
szer zõ dés az üz let rész be vo ná sát ki fe je zet ten meg en ge di.
Az érin tett tag be le egye zé se nem szük sé ges az üz let rész
be vo ná sá hoz, ha a be vo nás fel té te le it a tár sa sá gi szer zõ dés 
már ak kor is tar tal maz ta, ami kor a tag az üz let ré szét meg -
sze rez te.

(2) A tag sá gi jog vi szony 14.  § sze rin ti meg szû né se, il -
let ve a tag bí ró sá gi ki zá rá sa ese té ben az ár ve rés le bo nyo lí -
tá sa ér de ké ben az üz let részt be le het von ni ak kor is, ha a
be vo nást a tár sa sá gi szer zõ dés nem te szi le he tõ vé.

(3) Az üz let rész be vo ná sá nak el ha tá ro zá sa a tag gyû lés
ha tás kö ré be tar to zik.

(4) A be vo nás el ren de lé sé vel a törzs be tét meg szû nik, és
ér té ké vel a törzs tõ két – a kö te le zõ tõ ke le szál lí tás sza -
bályainak al kal ma zá sá val – csök ken te ni kell.

(5) A tár sa ság úgy is ha tá roz hat, hogy az üz let részt a ta -
gok nak – el té rõ meg ál la po dás hi á nyá ban – törzs be té te ik
ará nyá ban té rí tés nél kül át kell adni.

2006/1. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 53



138.  § Az érin tett tag gal való meg ál la po dás alap ján kell
ér té ke sí te ni an nak a tag nak az üz let ré szét, aki nek tag sá gi
jog vi szo nya a 14.  § alap ján szûnt meg. Ilyen meg ál la po dás 
hi á nyá ban a tag sá gi jog meg szû né sé tõl szá mí tott negy ven -
öt na pon be lül nyil vá nos ár ve rést kell tar ta ni.

139.  § (1) A bí ró ság ál tal ki zárt tag, il le tõ leg a 14.  §
alap ján a tag sá gi vi szo nyát el vesz tett tag üz let ré szé nek ér -
té ke sí té se a tár sa ság kö te le zett sé ge. Az üz let rész ér té ke sí -
té se nyil vá nos ár ve ré sen tör té nik, ame lyet a ki zá rást el ren -
de lõ íté let jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ negy ven öt na pon
be lül kell meg tar ta ni. Más mó don csak a ki zárt tag hoz zá -
já ru lá sá val le het ér té ke sí te ni az üz let részt.

(2) Az üz let rész nyil vá nos ár ve rés re bo csá tá sa elõtt, az
ár ve rés idõ pont ját leg alább nyolc nap pal meg elõ zõ en, a
Cég köz löny ben ár ve ré si hir det ményt kell köz zé ten ni.
A hir det mény ben meg kell je löl ni:

a) a tár sa ság cég ne vét és szék he lyét;
b) az ár ve rés he lyét és ide jét;
c) a fi ze tés mód ját és ha tár ide jét;
d) az ár ve rés re ke rü lõ üz let rész re vo nat ko zó leg fon to -

sabb ada to kat, ide ért ve az érin tett törzs be tét össze gét és a
ki ki ál tá si árat is.

(3) Az ár ve ré sen – azon tag ki vé te lé vel, aki nek az üz let -
ré sze ár ve rés re ke rül – sze mé lye sen vagy meg ha tal ma zott
út ján bár ki részt ve het. A meg ha tal ma zást köz ok irat ba
vagy tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat ba kell fog lal ni.

140.  § (1) Az ár ve rést köz jegy zõ je len lé té ben kell meg -
tar ta ni. Az ár ve ré sen az üz let részt a leg jobb aján la tot tevõ
vevõ ve he ti meg, aki kö te les a tel jes vé tel árat ki fi zet ni, ki -
vé ve, ha a hir det mény ben a tár sa ság et tõl el té rõ fi ze té si
mó dot ha tá ro zott meg. A tár sa ság tag ja it és a tár sa sá got
eb ben a sor rend ben az ár ve ré sen ki ala kult vé tel áron és az
ott meg ha tá ro zott fi ze té si mód be tar tá sá val elõ vá sár lá si
jog il le ti meg, ame lyet az arra jo go sul tak az ár ve ré sen gya -
ko rol hat nak. Az ár ve rés ered mé nyét az ügy ve ze tõ köz li a
jo go sul tak kal.

(2) Az elsõ ár ve rés so rán – a tár sa sá gi szer zõ dés el té rõ
ren del ke zé se hi á nyá ban – az üz let rész a törzs be tét tár sa sá -
gi szer zõ dés ben meg ha tá ro zott ér té ké nek két har ma dát el
nem érõ áron nem ad ha tó el. Ha az elsõ ár ve rés meg hi ú sul,
az több ször is meg is mé tel he tõ. A meg is mé telt ár ve rés so -
rán az üz let rész ala cso nyabb áron is el ad ha tó, de a tár sa ság 
kö ve te lé sé nél ala cso nyabb áron nem ér té ke sít he tõ.

(3) Hat hó nap el tel te után ár ve rés nem tart ha tó. Az ár ve -
rés ered mény te len sé ge ese tén a tár sa ság az utol só ár ve rést
kö ve tõ har minc na pon be lül ha tá roz ar ról, hogy az üz let -
részt

a) a törzs tõ kén fe lü li va gyo na fe de ze te mel lett a tár sa -
ság meg vá sá rol ja, vagy

b) a tár sa ság tag jai vá sá rol ják meg – el té rõ meg ál la po -
dás hi á nyá ban – törzs be té te ik ará nyá ban, il let ve

c) a tár sa ság be von ja azt.

(4) Az ár ve ré si vevõ tu laj don szer zé sé re a Ptk.
120.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zést kell al -
kal maz ni.

(5) Az ár ve ré sen el ért vé tel ár be fi ze tett össze gé bõl – az
ár ve rés költ sé ge i nek le vo ná sát köve tõen – elõ ször a tár sa -
ság nak a törzs be tét be nem fi ze tett ré szé re esõ kö ve te lé sét
kell ki elé gí te ni, míg a fenn ma ra dó összeg az üz let rész volt
tu laj do no sát il le ti meg. Ha a ta got a bí ró ság ki zár ta a tár sa -
ság ból, ak kor a költ sé gek le vo ná sa után az ár ve ré sen el ért
tel jes vé tel ár a ki zárt ta got il le ti.

(6) Ha az ár ve rés ered mény te len volt, a volt tag csak a
tár sa ság ár ve rés ko ri sa ját tõ ké jé bõl rá esõ ré sze se dés re
tart hat igényt.

3. Cím

A társaság szervezete

A taggyûlés

141.  § (1) A tag gyû lés a tár sa ság leg fõbb szer ve. A tag -
gyû lést leg alább éven te egy szer össze kell hív ni.

(2) A tag gyû lés ki zá ró la gos ha tás kö ré be tar to zik:
a) a szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo ló jóváha -

gyása;
b) osz ta lék elõ leg fi ze té sé nek el ha tá ro zá sa;
c) pót be fi ze tés el ren de lé se és vissza té rí té se;
d) elõ vá sár lá si jog gya kor lá sa a tár sa ság ál tal;
e) az elõ vá sár lás ra jo go sult sze mély ki je lö lé se;
f) az üz let rész kí vül ál ló sze mély re tör té nõ át ru há zá sá -

nál a be le egye zés meg adá sa;
g) ered mény te len ár ve rés ese tén dön tés az üz let rész rõl;
h) üz let rész fel osz tá sá hoz való hoz zá já ru lás és az üz let -

rész be vo ná sá nak el ren de lé se;
i) a tag ki zá rá sá nak kez de mé nye zé sé rõl való ha tá ro zat;
j) a 37.  §-ban fog lalt ki vé tel lel az ügy ve ze tõ meg vá -

lasz tá sa, vissza hí vá sa és dí ja zá sá nak meg ál la pí tá sa;
k) a fel ügye lõ bi zott ság tag ja i nak meg vá lasz tá sa, visz -

sza hívása és dí ja zá sá nak meg ál la pí tá sa;
l) a könyv vizs gá ló meg vá lasz tá sa, vissza hí vá sa és dí ja -

zá sá nak meg ál la pí tá sa;
m) olyan szer zõ dés meg kö té sé nek jó vá ha gyá sa, ame -

lyet a tár sa ság sa ját tag já val, ügy ve ze tõ jé vel vagy azok kö -
ze li hoz zá tar to zó já val [Ptk. 685.  § b) pont], il let ve élet tár -
sá val köt;

n) a ta gok, az ügy ve ze tõk, a fel ügye lõ bi zott sá gi ta gok,
il let ve a könyv vizs gá ló el le ni kö ve te lé sek ér vé nye sí té se;

o) a tár sa ság be szá mo ló já nak, ügy ve ze té sé nek, gaz dál -
ko dá sá nak könyv vizs gá ló ál tal tör té nõ meg vizs gá lá sá nak
el ren de lé se;

p) az el is mert vál la lat cso port lét re ho zá sá nak elõ ké szí -
té sé rõl és az ural mi szer zõ dés ter ve ze té nek tar tal má ról
való dön tés, az ural mi szer zõ dés ter ve ze té nek jóváha -
gyása;
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q) a tár sa ság jog utód nél kü li meg szû né sé nek, át ala ku -
lá sá nak el ha tá ro zá sa;

r) a tár sa sá gi szer zõ dés mó do sí tá sa;

s) a törzs tõ ke fel eme lé sé nek és le szál lí tá sá nak el ha tá -
ro zá sa;

t) törzs tõ ke eme lés ese tén a ta gok el sõbb sé gi jo gá nak
ki zá rá sa;

u) törzs tõ ke eme lés so rán az el sõbb sé gi jog gya kor lá sá -
ra jo go sul tak ki je lö lé se;

v) törzs tõ ke fel eme lé se kor, il let ve az el sõbb sé gi jog
gya kor lá sa ese tén a törzs be té tek ará nyá tól való el té rés
meg ál la pí tá sa;

w) törzs tõ ke le szál lí tá sa kor a törzs be té tek ará nyá tól
való el té rés meg ál la pí tá sa;

x) mind azon ügyek, ame lye ket tör vény vagy a tár sa sá gi 
szer zõ dés a tag gyû lés ki zá ró la gos ha tás kö ré be utal.

142.  § (1) A tag gyû lé sen a ta got meg ha tal ma zott sze -
mély is kép vi sel he ti. Nem le het meg ha tal ma zott az ügy ve -
ze tõ, a cég ve ze tõ, a fel ügye lõ bi zott ság tag ja, va la mint a
könyv vizs gá ló. A meg ha tal ma zást köz ok irat ba vagy tel jes
bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat ba kell fog lal ni.

(2) A tag gyû lés ak kor ha tá ro zat ké pes, ha azon a törzs tõ -
ke leg alább fele vagy a le ad ha tó sza va za tok több sé ge kép -
vi sel ve van. A tár sa sá gi szer zõ dés en nél na gyobb rész vé -
te li arányt is elõ ír hat.

(3) Ha a tag gyû lés nem volt ha tá ro zat ké pes, a tag gyû lés
és a meg is mé telt tag gyû lés kö zött – ha a tár sa sá gi szer zõ -
dés el té rõ en nem ren del ke zik – leg alább há rom, leg fel jebb
pe dig ti zen öt nap nak kell el tel nie. Ilyen eset ben a tag gyû -
lés az ere de ti na pi ren den sze rep lõ ügyek ben a je len le võk
ál tal kép vi selt törzs tõ ke, il let ve sza va za ti jog mér té ké tõl
füg get le nül ha tá ro zat ké pes, ha a tár sa sá gi szer zõ dés más -
ként nem ren del ke zik.

(4) A ha tá ro zat kép te len ség  miatt meg is mé telt tag gyû lés 
össze hí vá sa az ere de ti tag gyû lés meg hí vó já ban meg je lölt
fel té te lek kel is tör tén het.

(5) A ta gok a tár sa sá gi szer zõ dés ben úgy is rendel -
kezhetnek, hogy a ha tá ro zat ké pes ség re vo nat ko zó, – a
(2)–(3) be kez dés sze rin ti – sza bá lyo kat csak azok ban az
ese tek ben kell al kal maz ni, ami kor a ha tá ro zat ter ve zet el -
fo ga dá sá hoz a le ad ha tó sza va za tok leg alább há rom ne gye -
des több sé gé re van szük ség.

143.  § (1) A tag gyû lést – ha tör vény vagy a tár sa sá gi
szer zõ dés más ként nem ren del ke zik – az ügy ve ze tõ hív ja
össze.

(2) E tör vény ben vagy a tár sa sá gi szer zõ dés ben meg ha -
tá ro zott ese te ken kí vül a tag gyû lést ak kor is össze kell hív -
ni, ha az a tár sa ság ér de ké ben egyéb ként szük sé ges.
Az ügy ve ze tõ ha la dék ta la nul kö te les, a szük sé ges in téz ke -
dé sek meg té te le cél já ból, össze hív ni a tag gyû lést, ha tu do -
má sá ra jut, hogy

a) a tár sa ság sa ját tõ ké je vesz te ség foly tán a törzs tõ ke
fe lé re csök kent, vagy

b) a tár sa sá got fi ze tés kép te len ség fe nye ge ti, vagy fi ze -
té se it meg szün tet te, il let ve, ha va gyo na tar to zá sa it nem
 fedezi.

(3) A (2) be kez dés ben meg je lölt ese tek ben a ta gok nak
ha tá roz ni uk kell kü lö nö sen a pót be fi ze tés elõ írásáról vagy
– ha en nek le he tõ sé gét a tár sa sá gi szer zõ dés nem tar tal -
maz za – a törzs tõ ke más mó don való biz to sí tá sá ról, il let ve
a törzs tõ ke le szál lí tá sá ról, mind ezek hi á nyá ban a tár sa ság -
nak más tár sa ság gá tör té nõ át ala ku lá sá ról, il let ve jog utód
nél kü li meg szün te té sé rõl. A ha tá ro za to kat leg ké sõbb
 három hó na pon be lül vég re kell haj ta ni.

144.  § (1) A tag gyû lést – a tár sa sá gi szer zõ dés el té rõ
ren del ke zé se hi á nyá ban – a tár sa ság szék he lyé re vagy
 telephelyére kell össze hív ni, et tõl el tér ni csak a ta gok egy -
sze rû szó több ség gel ho zott elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val
 lehet.

(2) A tag gyû lés re a ta go kat a na pi rend köz lé sé vel kell
meg hív ni. A meg hí vók el kül dé se és a tag gyû lés nap ja kö -
zött – ha a tár sa sá gi szer zõ dés el té rõ en nem ren del ke zik –
leg alább ti zen öt nap nak kell len nie.

(3) Bár me lyik tag jo go sult az ál ta la meg je lölt na pi ren di
kér dés meg tár gya lá sát kér ni, ha ja vas la tát a tag gyû lés elõtt 
leg alább há rom nap pal is mer te ti a ta gok kal.

145.  § (1) A tár sa sá gi szer zõ dés ren del kez het a tag gyû -
lés olyan mó don tör té nõ meg tar tá sá ról is, hogy a ta gok a
tag gyû lé sen nem köz vet len sze mé lyes je len lét tel, ha nem
a tár sa sá gi szer zõ dés ben fog lal tak sze rint, erre al kal mas, a
ta gok kö zöt ti pár be szé det, il let ve vi tát kor lá to zás nél kül
le he tõ vé tevõ elekt ro ni kus hír köz lõ esz köz köz ve tí té sé vel
vesz nek részt. A tag gyû lés ilyen mó don tör té nõ meg tar tá sa 
ese tén nem al kal maz ha tók olyan elekt ro ni kus hír köz lõ
esz kö zök, ame lyek nem te szik le he tõ vé a tag gyû lé sen
részt ve võk sze mé lyé nek meg ál la pí tá sát.

(2) A tár sa sá gi szer zõ dés ki zár hat ja a tag gyû lés elekt ro -
ni kus hír köz lõ esz köz köz ve tí té sé vel tör té nõ meg tar tá sá -
nak le he tõ sé gét, il let ve meg ha tá roz hat ja azo kat a kér dé se -
ket, ame lyek ilyen mó don nem tár gyal ha tók.

(3) Az elekt ro ni kus hír köz lõ esz köz köz ve tí té sé vel tar -
tott tag gyû lé sen el hang zot ta kat és a ho zott ha tá ro za to kat
hi te les mó don, úgy kell rög zí te ni, hogy az utóbb is el len -
õriz he tõ le gyen. Ha a tag gyû lé sen ho zott ha tá ro za tot be
kell nyúj ta ni a cég bí ró ság hoz, a fel vé tel alap ján jegy zõ -
köny vet kell ké szí te ni, ame lyet az ügy ve ze tõ hi te le sít.

146.  § (1) A tag gyû lés rõl az ügy ve ze tõ – a 145.  §-ban
fog lalt eset ki vé te lé vel – jegy zõ köny vet ké szít. A jegy zõ -
könyv tar tal maz za a tag gyû lés he lyét és ide jét, a je len lé võ -
ket és az ál ta luk kép vi selt sza va za ti jog mér té két, to váb bá
a tag gyû lé sen le zaj lott fon to sabb ese mé nye ket, nyi lat ko -
za to kat és a ha tá ro za to kat az azok ra le adott sza va za tok és
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el len sza va za tok szá mát, il let ve a sza va zás tól tar tóz ko dó -
kat vagy az ab ban részt nem ve võ ket.

(2) A jegy zõ köny vet az ügy ve ze tõ és egy – a tag gyû lé -
sen je len le võ, hi te le sí tõ nek meg vá lasz tott – tag írja alá.

(3) Az ügy ve ze tõ a ta gok ál tal ho zott ha tá ro za tok ról
 folyamatos nyil ván tar tást ve zet (ha tá ro za tok köny ve),
ame lyet – a tár sa sá gi szer zõ dés el té rõ ren del ke zé se hi á -
nyá ban – a tár sa ság szék he lyén kell tar ta ni. Az ügy ve ze tõ -
nek a ha tá ro za to kat azok meg ho za ta la után ha la dék ta la nul
be kell ve zet nie a ha tá ro za tok köny vé be. A tár sa sá gi szer -
zõ dés elõ ír hat ja, hogy a ha tá ro za tok köny vé ben a fel ügye -
lõ bi zott ság ha tá ro za ta it is nyil ván kell tar ta ni.

(4) A jegy zõ könyv be, to váb bá a 145.  §-ban és a
148.  §-ban meg je lölt fel vé tel be, va la mint a ha tá ro za tok
köny vé be bár me lyik tag be te kint het és az azok ban fog lal -
tak ról az ügy ve ze tõ ál tal hi te le sí tett má so la tot kér het.

147.  § (1) Ha a tár sa sá gi szer zõ dés úgy ren del ke zik, a
ta gok tag gyû lés tar tá sa nél kül is ha tá roz hat nak – a szám -
viteli tör vény sze rin ti be szá mo ló jó vá ha gyá sát ki vé -
ve – a tag gyû lés ha tás kö ré be tar to zó ügyek ben.

(2) A tár sa sá gi szer zõ dés elõ ír hat ja, hogy a ta gok meg -
ha tá ro zott há nya dá nak vagy bár mely tag nak a ké ré sé re
össze kell hív ni a tag gyû lést a ha tá ro zat ter ve zet meg tár -
gya lá sá ra.

148.  § (1) A tag gyû lés tar tá sa nél kül dön tés re bo csá tott
ha tá ro zat ter ve ze tét írás ban és – ha a tár sa sá gi szer zõ dés
en nél rö vi debb ha tár idõt nem ál la pít meg –, a dön tés re leg -
alább nyolc na pot biz to sít va kell a ta gok kal kö zöl ni, akik
sza va za tu kat írás ban vagy más, dön té sük bi zo nyí tá sá ra
 alkalmas mó don ad ják le [7.  § (1) be kez dés].

(2) A tag gyû lés tar tá sa nél kü li dön tés ho za tal so rán is
irány adó ak e tör vénynek a ta gok sza va za ti jo gá nak szá mí -
tá sá ra, gya kor lá sá ra és a ha tá ro zat ter ve zet el fo ga dá sá hoz
meg kí vánt sza va zat arány ra vo nat ko zó ren del ke zé sei.

(3) A tag gyû lés tar tá sa nél kü li dön tés ho za tal ese té ben a
ha tá ro za tot az utol só sza va zat be ér ke zé sét kö ve tõ na pon
kell meg ho zott nak te kin te ni. A sza va zás ered mé nyé rõl az
ügy ve ze tõ a ta go kat az utol só sza va zat be ér ke zé sét köve -
tõen – ha a tár sa sá gi szer zõ dés rö vi debb ha tár idõt nem
ír elõ – nyolc na pon be lül írás ban tá jé koz tat ja.

A társaság ügyvezetése

149.  § A tár sa ság ügye i nek in té zé sét és a tár sa ság tör -
vényes kép vi se le tét a ta gok kö zül vagy har ma dik sze mé -
lyek kö ré bõl a tag gyû lés ál tal vá lasz tott egy vagy több
ügy ve ze tõ lát ja el. A tár sa sá gi szer zõ dés úgy is ren del kez -
het, hogy va la mennyi tag jo go sult az ügy in té zés re és kép -
vi se let re; ilyen kor õket kell ügy ve ze tõk nek te kin te ni,
amennyi ben meg fe lel nek a ve ze tõi tiszt ség vi se lõk re
 vonatkozó ál ta lá nos ren del ke zé sek nek.

150.  § (1) Az ügy ve ze tõ a tár sa ság tag ja i ról nyil ván tar -
tást (a továb biak ban: tag jegy zé ket) ve zet.

(2) A tag jegy zé ken fel kell tün tet ni:
a) va la mennyi tag ne vét (cé gét), la kó he lyét (szék -

helyét) és törzs be té tét;
b) a kö zös tu laj don ban lévõ üz let rész (122.  §) ese tén az

egyes tu laj do no sok és a kö zös kép vi se lõ ne vét (cé gét),
 lakóhelyét (szék he lyét), va la mint a törzs be tét mér té két;

c) a törzs tõ ke mér té két;
d) a tár sa sá gi szer zõ dés nek az eset le ges pót be fi ze té -

sek re és mel lék szol gál ta tá sok ra, va la mint az üz let rész át -
ru há zá sá nak kor lá to zá sá ra vagy ki zá rá sá ra vo nat ko zó ren -
del ke zé se it.

(3) A ta gok sze mé lyé ben vagy üz let ré sze i ben be kö vet -
ke zett min den vál to zást, így az üz let ré szek át ru há zá sát
( átszállását), fel osz tá sát, a tár sa ság tu laj do ná ba ke rü lé sét
vagy be vo ná sát az ügy ve ze tõ nek át kell ve zet nie a tag -
jegy zé ken.

(4) Az ügy ve ze tõ kö te les a tag jegy zé ket, il let ve a tag -
jegy zék ben fel tün te tett ada tok meg vál to zá sa ese tén a ha tá -
lyos tag jegy zé ket a cég bí ró ság nak be nyúj ta ni.

151.  § (1) Ha a tár sa ság ügy ve ze tõ i nek szá ma a tár sa sá -
gi szer zõ dés ben meg ha tá ro zott lét szám alá csök kent, az
ügy ve ze tõ har minc na pon be lül kö te les össze hív ni a tag -
gyû lést.

(2) Ha a tár sa ság nak nem ma radt ügy ve ze tõ je a tag gyû -
lést bár me lyik tag össze hív hat ja. Ha erre a vál to zás be kö -
vet kez té tõl szá mí tott har minc na pon be lül nem ke rült sor,
vagy az nem le het sé ges, ak kor a tag gyû lést bár me lyik tag
vagy hi te le zõ ké rel mé re a cég bí ró ság hív ja össze.

4. Cím

A társasági szerzõdés módosítása. 
A törzstõke felemelése és leszállítása

152.  § A tár sa sá gi szer zõ dés mó do sí tá sá hoz – ha a tör -
vény el té rõ en nem ren del ke zik – a tag gyû lés leg alább há -
rom ne gye des szó több ség gel ho zott ha tá ro za ta szük sé ges.

153.  § A ta gok tár sa sá gi szer zõ dés ben fog lalt kö te le -
zett sé ge i nek nö ve lé sé hez, új kö te le zett sé gek meg ál la pí tá -
sá hoz, il let ve az egyes ta gok kü lön jo ga i nak csor bí tá sá hoz
a tag gyû lés egy han gú ha tá ro za tá ra van szük ség.

154.  § (1) A törzs tõ ke fel emel he tõ pénz be li, il let ve nem
pénz be li hoz zá já ru lás szol gál ta tá sá val, va la mint a törzs -
tõkén fe lü li va gyon ter hé re.

(2) A törzs tõ ke fel eme lé sé rõl a tag gyû lés jo go sult dön -
te ni a tár sa sá gi szer zõ dés mó do sí tá sá ra vo nat ko zó sza bá -
lyok be tar tá sá val, az zal, hogy a tõ ke eme lés hez – ha a tár -
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sa sá gi szer zõ dés szi go rúbb ren del ke zést nem tar tal maz –
egy sze rû szó több ség gel meg ho zott ha tá ro zat elég sé ges.

155.  § (1) A va gyo ni hoz zá já ru lás szol gál ta tá sá val meg -
va ló su ló törzs tõ ke fel eme lé sé re csak ak kor ke rül het sor,
ha va la mennyi ko ráb bi törzs be té tet tel jes egé szé ben szol -
gál tat ták.

(2) A tõ ke eme lést el ha tá ro zó tag gyû lé si ha tá ro zat ban
meg kell ha tá roz ni, hogy a tõ ke eme lés re mi lyen nagy sá gú
(tár gyú) pénz be li, il let ve nem pénz be li hoz zá já ru lás szol -
gál ta tá sá val ke rül sor.

(3) Va gyo ni hoz zá já ru lás szol gál ta tá sá val meg va ló su ló
törzs tõ ke eme lés ese tén a ta gok nak – ha a tár sa sá gi szer zõ -
dés, il let ve a tõ ke eme lést el ha tá ro zó tag gyû lé si ha tá ro zat
más ként nem ren del ke zik – a tõ ke eme lés el ha tá ro zá sá tól
szá mí tott ti zen öt na pon be lül el sõbb sé gi jo guk van arra,
hogy a tõ ke eme lés ben részt ve gye nek.

(4) Ha a tag nem él a meg adott ha tár idõn be lül el sõbb sé -
gi jo gá val he lyet te to váb bi ti zen öt na pon be lül a töb bi tag
gya ko rol hat ja az el sõbb sé gi jo got. Ha a ta gok nem él tek el -
sõbb sé gi jo guk kal a tag gyû lés ál tal ki je lölt sze mé lyek
 jogosultak a va gyo ni hoz zá já ru lás szol gál ta tá sá ra.

156.  § (1) A 155.  § (3)–(4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott 
el sõbb sé gi jog gya kor lá sá ra – ha a tár sa sá gi szer zõ dés, il -
let ve a tõ ke eme lést el ha tá ro zó tag gyû lé si ha tá ro zat leg -
alább há rom ne gye des szó több ség gel más ként nem ren del -
ke zik – a ta gok törzs be té te ik ará nyá ban jo go sul tak.

(2) A tõ ke eme lés ben részt vevõ új ta gok nak köz ok irat -
ban vagy tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat ban kell nyi lat -
koz ni uk ar ról, hogy a tár sa sá gi szer zõ dés ren del ke zé se it
ma guk ra néz ve kö te le zõ nek is me rik el.

(3) A tõ ke eme lés rõl dön tõ tag gyû lé si ha tá ro zat nak tar -
tal maz nia kell a fel emelt törzs tõ ke és az egyes ta gok törzs -
be té te i nek nagy sá gát, az adott tag ál tal a tõ ke eme lés so rán
szol gál ta tott va gyo ni hoz zá já ru lást, an nak szol gál ta tá sá -
nak mód ját és ide jét.

(4) Ha a ta gok el sõbb sé gi joga nem sé rül, egy tag gyû lé -
sen is le het dön te ni a törzs tõ ke fel eme lé sé rõl.

157.  § A törzs be tét leg ki sebb össze gé re, meg fi ze té sé -
nek mód já ra, ese dé kes sé gé re, a ké se de lem jog kö vet kez -
mé nye i re, va la mint a va gyo ni hoz zá já ru lás ér té ke lé sé re és
szol gál ta tá sá ra, to váb bá a va gyo ni hoz zá já ru lást szolgál -
tató tag fe le lõs sé gé re vo nat ko zó ren del ke zé se ket a törzs -
tõke fel eme lé se so rán is al kal maz ni kell.

158.  § (1) A tag gyû lés a törzs tõ két a tár sa ság törzs tõ kén
fe lü li va gyo ná val vagy an nak egy ré szé vel fel emel he ti, ha
a szám vi te li tör vény sze rin ti, az elõ zõ üz le ti évre vonat -
kozó szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo ló já nak mér le ge
vagy a tárgy évi köz ben sõ mér le ge alap ján a tõ ke eme lés
 fedezete biz to sí tott, és a tár sa ság törzs tõ ké je a tõ ke eme lést 
köve tõen sem ha lad ja meg a szám vi te li tör vény sze rint

 helyesbített sa ját tõke össze gét. A törzs tõ kén fe lü li va gyon 
fe de ze té nek fenn ál lá sát – a mér leg for du ló nap ját kö ve tõ
hat hó na pon be lül – a szám vi te li tör vény sze rin ti beszá -
moló vagy köz ben sõ mér leg iga zol ja.

(2) A törzs tõ ke (1) be kez dés sze rin ti fel eme lé se a ta gok
törzs be té te it – kü lön be fi ze tés nél kül – a ko ráb bi törzs be -
té te ik ará nyá ban nö ve li, ha a tár sa sá gi szer zõ dés, il let ve a
mi nõ sí tett szó több ség gel ho zott tag gyû lé si ha tá ro zat et tõl
el té rõ en nem ren del ke zik.

159.  § (1) A tag gyû lés a törzs tõ két – a tár sa sá gi szer zõ -
dés mó do sí tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok be tar tá sá val –
 leszállíthatja, e tör vény ben meg ha tá ro zott ese tek ben,
 pedig kö te les azt le szál lí ta ni.

(2) A törzs tõ ke nem szál lít ha tó le – a (3) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ki vé tel lel – a 114.  § (1) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott összeg alá.

(3) A törzs tõ ke 114.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
összeg alá tör té nõ le szál lí tá sá ról is ha tá roz hat a tár sa ság
(fel té te les tõ ke le szál lí tás). Ez eset ben a törzs tõ ke le szál lí -
tá sa ha tá lyo su lá sá nak elõ fel té te le, hogy a törzs tõ ke le szál -
lí tá sá val egy ide jû leg el ha tá ro zott törzs tõ ke eme lés meg tör -
tén jen és így a törzs tõ ke leg alább a 114.  § (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott nagy sá got el ér je.

160.  § (1) A tár sa ság el ha tá ro zá sá ból tör té nõ törzs tõ ke
le szál lí tá sá ról dön tõ tag gyû lé si ha tá ro zat ban meg kell ha -
tá roz ni a le szál lí tott törzs tõ ke és az egyes ta gok törzs be té -
te i nek nagy sá gát, va la mint azt, hogy a törzs tõ ke-le szál lí -
tás ra tõ ke ki vo nás vagy vesz te ség ren de zé se ér de ké ben, il -
let ve a sa ját tõke más ele me i nek – ide ért ve a le kö tött tar ta -
lé kot is – nö ve lé se cél já ból ke rül-e sor. A törzs tõ ke le szál -
lí tá sa a tár sa sá gi szer zõ dés, il let ve a tõke le szál lí tá sá ról
dön tõ tag gyû lé si ha tá ro zat el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban
törzs be té te ik ará nyá ban érin ti a ta gok üz let ré szét.

(2) A törzs tõ ke tõ ke ki vo nás sal tör té nõ le szál lí tá sa kor a
ta go kat meg il le tõ összeg meg ál la pí tá sa so rán szá mí tás ba
kell ven ni – a törzs tõ ke ará nyá ban – a törzs tõ kén fe lü li va -
gyon össze gét is. Amennyi ben a sa ját tõke ke ve sebb, mint
a jegy zett tõke össze ge, a törzs tõ ke tõ ke ki vo nás sal tör té nõ
le szál lí tá sa ese tén elõ ször a vesz te ség ren de zé se  miatti
törzs tõ ke le szál lí tá sá ról kell dön te ni.

161.  § (1) Ha a törzs tõ ke le szál lí tá sa e tör vény ben meg -
ha tá ro zott ok  miatt kö te le zõ, a tag gyû lés az ok be kö vet -
kez té tõl tör tént tu do más szer zés tõl szá mí tott har minc na -
pon be lül kö te les a tõke le szál lí tá sá ról ha tá roz ni.

(2) Ha a törzs tõ két a 114.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott összeg alá kel le ne le szál lí ta ni – ha a tár sa ság nem él
a 143.  § (3) be kez dé sé ben, il let ve a 159.  § (3) be kez dé se
nyúj tot ta le he tõ sé gek va la me lyi ké vel – a tár sa ság nak tár -
sa sá gi for ma vál tás ról, más tár sa ság gal való egye sü lé sé rõl,
szét vá lá sá ról, avagy jog utód nél kü li meg szû né sé rõl kell
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dön te nie. A tag gyû lé si ha tá ro zat tar tal má ra a 160.  § meg -
fele lõen irány adó.

162.  § (1) Az ügy ve ze tõ a törzs tõ ke le szál lí tá sát el ha tá -
ro zó tag gyû lé si ha tá ro zat meg ho za ta lát kö ve tõ har minc
na pon be lül kö te les a tag gyû lé si ha tá ro zat ról  szóló köz le -
ményt a cég bí ró ság nak meg kül de ni, egy ide jû leg in téz ked -
ni a tõke le szál lí tás ról ho zott dön tés Cég köz löny ben tör té -
nõ két szer egy más utá ni köz zé té te lé rõl, ak ként, hogy a két
köz zé té tel kö zött leg alább har minc nap nak kell el tel nie. A
hir det mény ben fel kell tün tet ni a dön tés tar tal mát, va la -
mint fel kell hív ni a tár sa ság hi te le zõ it, hogy a hir det mény
elsõ al ka lom mal tör tént köz zé té te lét meg elõ zõ en ke let ke -
zett és ezen idõ pon tig ese dé kes sé nem vált kö ve te lé se ik
után – a (3) be kez dés sze rin ti ki vé te lek kel – biz to sí ték ra
tart hat nak igényt. Az is mert hi te le zõ ket a tár sa ság köz vet -
le nül is kö te les ér te sí te ni.

(2) A hi te le zõk a hir det mény utol só köz zé té te lé tõl szá -
mí tott har minc na pos jog vesz tõ ha tár idõn be lül jo go sul tak
be je len te ni, ha a tár sa ság törzs tõ ké jé nek le szál lí tá sá val
össze füg gés ben biz to sí ték ra tar ta nak igényt.

(3) Nem jo go sult biz to sí ték ra a hi te le zõ, ha a törzs tõ -
ke-le szál lí tás hoz kap cso ló dó koc ká zat tal ará nyos biz to sí -
ték kal – jog sza bály ren del ke zé se vagy szer zõ dés alap ján –
már ren del ke zik, vagy ha a tár sa ság pénz ügyi, va gyo ni
hely ze té re fi gye lem mel a biz to sí ték adás in do ko lat lan.

163.  § (1) A tár sa ság az igény be je len tés elõ ter jesz tésére 
biz to sí tott ha tár idõ le jár tát kö ve tõ nyolc na pon be lül kö te -
les biz to sí té kot nyúj ta ni, vagy a ké re lem el uta sí tá sát és an -
nak in do kát a hi te le zõ tu do má sá ra hoz ni. Az el uta sí tó, il -
let ve a hi te le zõ ál tal nem meg fe le lõ nek tar tott biz to sí ték
nyúj tá sá ra vo nat ko zó dön tés fe lül vizs gá la tát a hi te le zõ
a ha tá ro zat kéz hez vé te lé tõl szá mí tott nyolc na pos jog -
vesztõ ha tár idõn be lül a cég bí ró ság tól kér he ti. A cég bí ró -
ság – a tör vényességi fel ügye le ti el já rás ra irány adó sza bá -
lyok meg fe le lõ al kal ma zá sá val – a ké re lem elõ ter jesz -
tésétõl szá mí tott har minc na pon be lül ha tá roz. A cég bí ró -
ság az el já rás le foly ta tá sát köve tõen el uta sít ja a ké rel met,
vagy a tár sa sá got meg fe le lõ biz to sí ték nyúj tá sá ra kö te le zi.
A törzs tõ ke le szál lí tá sa mind ad dig nem je gyez he tõ be a
cég jegy zék be, amíg a hi te le zõ meg fe le lõ biz to sí té kot nem
ka pott.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak nem al kal maz ha tók,
ha a tár sa ság törzs tõ ké jé nek le szál lí tá sá ra

a) a tár sa ság vesz te sé gé nek ren de zé se vé gett [143.  §
(3) be kez dé se], vagy

b) a szám vi te li tör vény ben meg ha tá ro zott mó don, a tár -
sa ság törzs tõ ké jén fe lü li le kö tött tar ta lék ja vá ra tör té nõ át -
cso por to sí tás cél já ból
ke rül sor.

(3) A (2) be kez dés b) pont sze rin ti eset ben a törzs tõ ke
ter hé re kép zett tar ta lék nem ha lad hat ja meg a tár sa ság
törzs tõ ké jé nek tíz szá za lé kát. Az így kép zett le kö tött tar ta -
lék ki zá ró lag a tár sa sá gi vesz te sé gek csök ken té sé re vagy

utóbb a tár sa ság törzs tõ ké jé nek a fel eme lé sé re for dít ha tó,
ti los ab ból a ta gok ja vá ra ki fi ze tést tel je sí te ni.

164.  § (1) A tõ ke le szál lí tás be jegy zé sé nek fel té te le,
hogy az ügy ve ze tõ iga zol ja a 162–163.  §-ban fog lalt sza -
bá lyok be tar tá sát.

(2) A törzs tõ ke le szál lí tá sa alap ján a ta gok nak ki fi ze té -
se ket csak a tõ ke le szál lí tás cég jegy zék be tör tént be jegy zé -
se után sza bad tel je sí te ni.

(3) Az ügy ve ze tõ nek a törzs tõ ke le szál lí tá sa meg hi ú su -
lá sát har minc na pon be lül kell be je len te nie a cég bí ró ság -
hoz.

(4) Ha a törzs tõ ke kö te le zõ le szál lí tá sa hi ú sult meg és a
meg hi ú su lás tól szá mí tott har minc na pon be lül a tár sa ság
a kö te le zõ tõ ke le szál lí tás oka it nem szün te ti meg, a tár sa -
ság kö te les más tár sa sá gi for má ba át ala kul ni vagy jog utód
nél kü li meg szû né sé rõl ha tá roz ni.

5. Cím

A társaság megszûnése

165.  § (1) A tár sa ság meg szû né sé nek el ha tá ro zá sá hoz a
tag gyû lés nek leg alább há rom ne gye des szó több ség gel
 hozott ha tá ro za ta szük sé ges.

(2) A tár sa ság jog utód nél kü li meg szû né se ese té ben a
hi te le zõk ki elé gí té se után fenn ma ra dó va gyon ból elõ ször
a pót be fi ze té se ket kell vissza té rí te ni, majd a to váb bi részt
– a tár sa sá gi szer zõ dés el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban –
a törzs be té tek ará nyá ban kell fel osz ta ni a tár sa ság tag jai
kö zött.

(3) Ha a vég el szá mo lás meg in dí tá sa kor, il let ve a fel szá -
mo lás el ren de lé se kor a tár sa ság törzs tõ ké je még nem ke -
rült tel jes egé szé ben be fi ze tés re, a vég el szá mo ló, il let ve a
fel szá mo ló jo go sult a még nem tel je sí tett be fi ze té sek re
 vonatkozó kö te le zett sé get azon nal ese dé kes sé ten ni és an -
nak tel je sí té sét a ta gok tól meg kö ve tel ni, ha arra a tár sa ság
tar to zá sa i nak ki egyen lí té se ér de ké ben szük ség van.

166.  § Ha a tár sa ság tag ja i nak szá ma egy fõre csök kent,
a tár sa ság nem szû nik meg, ha nem egy sze mé lyes tár sa ság -
ként to vább mû kö dik. Amennyi ben a tár sa ság leg ké sõbb
egy éven be lül nem je lent be új ta got, ak kor a ko ráb bi tár -
sa sá gi szer zõ dé sét ala pí tó ok irat ra kell mó do sí ta ni.

6. Cím

Az egyszemélyes társaság

167.  § (1) A tár sa sá got egy tag is ala pít hat ja, il let ve
ilyen tár sa ság lét re jö het úgy is, hogy a már mû kö dõ tár sa -
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ság va la mennyi üz let ré szé nek tu laj do nát egy tag szer zi
meg (a továb biak ban: egy sze mé lyes tár sa ság).

(2) Egy sze mé lyes tár sa ság ala pí tá sá hoz ala pí tó ok irat
el fo ga dá sá ra van szük ség. Az ala pí tó ok irat tar tal má ra és
alak sze rû sé gé re a tár sa sá gi szer zõ dés re vo nat ko zó sza bá -
lyo kat kell meg fele lõen al kal maz ni.

(3) Egy sze mé lyes tár sa ság ala pí tá sa ese tén a cég bí ró -
ság hoz tör té nõ be je len tés elõtt a tel jes pénz be li hoz zá já ru -
lást be kell fi zet ni, il let ve a nem pénz be li hoz zá já ru lást a
tár sa ság ren del ke zé sé re kell bo csá ta ni.

168.  § (1) Az egy sze mé lyes tár sa ság nál a tag gyû lé si ha -
tás kör be tar to zó kér dé sek ben az egye dü li tag dönt, és er rõl
a ve ze tõ tiszt ség vi se lõ ket írás ban kö te les ér te sí te ni.

(2) Ha az egye dü li tag ter mé sze tes sze mély, egy sze mé -
lyes tár sa ság nál az ala pí tó ok irat úgy is ren del kez het, hogy 
a tag jo go sult az ügy ve ze tés re és a kép vi se let re.

(3) Az egy sze mé lyes tár sa ság és an nak tag ja kö zöt ti
szer zõ dés ér vé nyes sé gé hez a szer zõ dés köz ok irat ba vagy
tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat ba fog la lá sa szük sé ges.

169.  § (1) Egy sze mé lyes tár sa ság a sa ját üz let ré szét nem 
sze rez he ti meg.

(2) Ha az egy sze mé lyes tár sa ság az üz let rész fel osz tá sa
vagy a törzs tõ ke fel eme lé se foly tán új ta gok kal egé szül ki,
és így több sze mé lyes tár sa ság gá vá lik, a ta gok kö te le sek
az ala pí tó ok ira tot tár sa sá gi szer zõ dés re mó do sí ta ni.

170.  § Egye bek ben az egy sze mé lyes tár sa sá gok ra a
több sze mé lyes tár sa sá gok ra vo nat ko zó sza bá lyo kat kell
meg fele lõen al kal maz ni.

X. Fejezet

A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

1. Cím

Általános szabályok

171.  § (1) A rész vény tár sa ság olyan gaz da sá gi tár sa ság,
amely elõ re meg ha tá ro zott szá mú és név ér té kû rész vé -
nyek bõl álló alap tõ ké vel (jegy zett tõ ké vel) ala kul, és
amely nél a tag (rész vé nyes) kö te le zett sé ge a rész vény tár -
sa ság gal szem ben a rész vény név ér té ké nek vagy ki bo csá -
tá si ér té ké nek szol gál ta tá sá ra ter jed ki. A rész vény tár sa ság 
kö te le zett sé ge i ért – tör vény ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel –
a rész vé nyes nem fe lel.

(2) A rész vény tár sa ság zárt kör ben vagy nyil vá no san
ala pít ha tó, mû kö dé si for má ja le het zárt kö rû vagy nyil vá -
nos. Rész vény tár sa ság – zárt kö rû vagy nyil vá nos mû kö dé -

si for má ban – lét re jö het e tör vény sze rin ti át ala ku lás sal
(VI. fe je zet) is.

(3) A rész vény tár sa ság el ne ve zést – a mû kö dé si for ma
meg je lö lé sé vel, il let ve an nak „zrt.” vagy „nyrt.” rö vi dí té -
sé vel – a tár sa ság cég ne vé ben fel kell tün tet ni.

(4) A rész vény tár sa ság az e tör vény ben meg ha tá ro zott
sza bá lyok sze rint (173.  §) mû kö dé si for má ját meg vál toz -
tat hat ja. A mû kö dé si for ma meg vál toz ta tá sa nem je len ti a
rész vény tár sa ság át ala ku lá sát.

172.  § (1) Nyil vá no san mû kö dik az a rész vény tár sa ság,
amely nek rész vé nyei az ér ték pa pí rok ra vo nat ko zó kü lön
tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint rész ben vagy
egész ben nyil vá no san ke rül nek for ga lom ba ho za tal ra.
Nyil vá no san mû kö dik az a rész vény tár sa ság is, amely nek
rész vé nye it a nem nyil vá nos for ga lom ba ho za talt köve -
tõen nyil vá nos ér té ke sí tés re aján lot ták fel, il let ve a sza bá -
lyo zott pi ac ra be ve zet ték.

(2) Zárt kö rû en mû kö dik az a rész vény tár sa ság, amely -
nek rész vé nyei nem ke rül nek nyil vá nos for ga lom ba ho za -
tal ra, to váb bá az a rész vény tár sa ság is, amely nek a nyil vá -
no san for ga lom ba ho zott rész vé nye it nyil vá nos ajánlat -
tétel út ján már nem ér té ke sí tik, il let ve azo kat a sza bá lyo -
zott pi ac ról ki ve zet ték.

(3) Ti los a zárt kö rû en mû kö dõ rész vény tár sa ság rész vé -
nye se it, il let ve jegy zett tõ ké jét nyil vá nos fel hí vás út ján
gyûj te ni.

173.  § A rész vény tár sa ság leg fõbb szer ve az alap -
szabály mó do sí tá sá ra irány adó sza bá lyok sze rint – az ér -
ték pa pí rok ra vo nat ko zó tör vényi ren del ke zé sek figye -
lembe véte lével – ha tá roz hat a rész vény tár sa ság mû kö dé si
for má já nak meg vál toz ta tá sá ról.

174.  § (1) Az összes rész vény név ér té ké nek össze ge a
rész vény tár sa ság alap tõ ké je.

(2) A rész vé nyek név ér té ken alu li ki bo csá tá sa sem mis.
A név ér té ken alu li ki bo csá tás ból ere dõ ká ro kért har ma dik
sze mé lyek kel szem ben, ha a ki bo csá tás a cég be jegy zést
meg elõ zõ en tör té nik, az ala pí tók egye tem le ge sen fe lel nek. 
Ha a név ér té ken alu li ki bo csá tás ra a cég be jegy zést köve -
tõen ke rül sor, a fe le lõs ség a rész vény tár sa sá got ter he li.

(3) A rész vény név ér té ke meg ha tá roz ha tó az alap tõ ke
min den ko ri össze gé nek há nya dá ban.

175.  § A rész vény tár sa ság a szám vi te li sza bá lyok sze -
rin ti sa ját tõ ké jé bõl csak e tör vénynek a rész vény tár sa sá -
gok ra meg ál la pí tott sza bá lyai sze rint, a tör vény ben meg -
ha tá ro zott el já rá si rend ben tel je sít het va gyo ni jut ta tást a
rész vé nyes ja vá ra.

176.  § (1) A rész vé nyest e mi nõ sé gé ben a tör vény ben
meg ha tá ro zott, a rész vény ál tal meg tes te sí tett tag sá gi és
va gyo ni jo gok il le tik meg.
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(2) Ti los a rész vény esi jo gok gya kor lá sá val össze -
függésben az azo nos rész vény so ro zat ba [183.  § (3) be kez -
dés] tar to zó rész vé nyek kel ren del ke zõ rész vé nye sek
 közötti bár mi fé le hát rá nyos kü lönb ség té tel.

A részvény

177.  § A rész vény tag sá gi jo go kat meg tes te sí tõ, név re
 szóló, név ér ték kel ren del ke zõ for ga lom ké pes ér ték pa pír.

178.  § A rész vény – ha tör vény el té rõ en nem ren del ke -
zik – sza ba don át ru ház ha tó. A rész vény át ru ház ha tó sá gá -
nak kor lá to zá sa har ma dik sze méllyel szem ben ak kor ha tá -
lyos, ha tör vény erre le he tõ sé get ad.

179.  § A nyom dai úton elõ ál lí tott rész vény át ru há zá sa a
rész vény hát ol da lá ra vagy a rész vény hez csa tolt lap ra
( toldatra) írt tel jes vagy üres for gat mány út ján tör té nik.

180.  § (1) A de ma te ri a li zált rész vény elekt ro ni kus úton
lét re ho zott, rög zí tett, to váb bí tott és nyil ván tar tott, az ér -
ték pa pí rok ra vo nat ko zó kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott
tar tal mi kel lé ke it azo no sít ha tó mó don tar tal ma zó adat -
összes ség, amely nek nincs sor szá ma. De ma te ri a li zált rész -
vény ese tén a rész vé nyes ne vét, va la mint az azo no sí tás hoz 
szük sé ges egyéb ada ta it az ér ték pa pír-for gal ma zó ál tal a
rész vé nyes ja vá ra ve ze tett ér ték pa pír szám la tar tal maz za.

(2) A de ma te ri a li zált rész vény át ru há zá sa az ér ték pa pír -
szám lán tör té nõ ter he lés, il let ve jó vá írás út ján tör té nik.

(3) De ma te ri a li zált rész vény ese tén – az el len ke zõ bi zo -
nyí tá sá ig – azt a sze mélyt kell a rész vény tu laj do no sá nak
te kin te ni, aki nek ér ték pa pír szám lá ján a rész vényt nyil ván -
tart ják.

181.  § (1) A nyom dai úton elõ ál lí tott rész vény tu laj don -
jo gá nak örök lés, a rész vé nyes jog utód lás sal tör té nõ meg -
szû né se vagy há zas tár si kö zös va gyon meg osz tá sa jog cí -
mén tör té nõ át szál lá sa ese tén, a jo go sult ké ré sé re az igaz -
ga tó ság a tu laj do nos vál to zást – a meg fe le lõ ok ira ti bi zo -
nyí té kok alap ján – a rész vény hát ol da lán (tol da ton) át ve -
ze ti és a jo go sul tat – ha az el té rõ en nem ren del ke zik –
a rész vény könyv ben rész vé nyes ként fel tün te ti. Demate -
rializált rész vény ese tén az ér ték pa pír szám la-ve ze tõ ve ze ti 
át a tu laj do nos vál to zást, ez zel egy ide jû leg ér te sí ti a rész -
vény tár sa ság igaz ga tó sá gát vagy an nak meg bí zott ját
(202.  §), amely a rész vé nyest – ha az el té rõ en nem ren del -
ke zik – a rész vény könyv be be jegy zi.

(2) A nyom dai úton elõ ál lí tott rész vény tu laj don jo gá -
nak jog erõs bí ró sá gi ha tá ro zat tal vagy ha tó sá gi ár ve ré sen
tör té nõ meg szer zé se ese tén, a tu laj do nos ké ré sé re az igaz -
ga tó ság – a jog erõs bí ró sá gi ha tá ro zat, il let ve az ár ve ré si
jegy zõ könyv alap ján, an nak szá ma és kel te fel tün te té sé vel
– a tu laj don vál to zást a rész vény hát ol da lán (tol da ton) át -
ve ze ti, és a jo go sul tat – ha az el té rõ en nem ren del ke zik –

a rész vény könyv ben rész vé nyes ként fel tün te ti. Demate -
rializált rész vény ese tén a jog erõs bí ró sá gi ha tá ro zat, il let -
ve az ár ve ré si jegy zõ könyv alap ján, an nak szá ma és kel te
ér ték pa pír szám lán tör té nõ fel tün te té sé vel az ér ték pa pír -
szám la-ve ze tõ ve ze ti át az új tu laj do nos ja vá ra a tu laj don -
vál to zást, és ez zel egy ide jû leg ér te sí ti a rész vény tár sa ság
igaz ga tó sá gát vagy an nak meg bí zott ját (202.  §), amely a
rész vé nyest – ha az el té rõ en nem ren del ke zik – a rész vény -
könyv be be jegy zi.

(3) Zá log jog gal ter helt rész vé nyek tu laj don jo gá nak a
zá log jog ér vé nye sí té se so rán tör té nõ át ru há zá sá ra a Ptk.
zá log jog ról  szóló ren del ke zé sei al kal ma zan dók.

182.  § (1) A rész vény a név ér té ké tõl füg gõ mér té kû sza -
va za ti jo got tes te sít meg, ki vé ve, ha e tör vény vagy a tör -
vény alap ján a rész vény tár sa ság alap sza bá lya a sza va za ti
jo got a rész vé nyek meg ha tá ro zott cso port já ra ki zár ja vagy
kor lá toz za. Azo nos név ér té kû rész vé nyek azo nos szava -
zati jo got biz to sí ta nak.

(2) Több let sza va za ti jo got biz to sí tó rész vény ki bo csá tá -
sa az e tör vény ben meg ha tá ro zott ese tek ki vé te lé vel sem -
mis.

183.  § (1) Rész vény faj ták:

a) a törzs rész vény,

b) az el sõbb sé gi rész vény,

c) a dol go zói rész vény,

d) a ka ma to zó rész vény,

e) a vissza vált ha tó rész vény.

(2) Az el sõbb sé gi rész vény faj tán be lül a rész vé nyek
 különbözõ rész vény osz tá lyok ba tar toz hat nak, egy rész -
vény osz tá lyon be lül el té rõ tar tal mú és mér té kû tag sá gi
 jogokat meg tes te sí tõ rész vé nyek ke rül het nek kibocsá -
tásra.

(3) Egy rész vény faj tán, il let ve rész vény osz tá lyon be lül
több rész vény so ro zat bo csát ha tó ki. Az azo nos tar tal mú és
mér té kû tag sá gi jo go kat meg tes te sí tõ rész vé nyek egy rész -
vény so ro zat nak mi nõ sül nek. Az egy so ro zat ba tar to zó
rész vé nyek név ér té ke és elõ ál lí tá si mód ja nem tér het el
egy más tól.

2. Cím

Zártkörûen mûködõ részvénytársaság

A zárt kö rû en mû kö dõ rész vény tár sa ság ál tal
ki bo csát ha tó rész vé nyek

184.  § Zárt kö rû en mû kö dõ rész vény tár sa ság az alap sza -
bály ban fog lal tak nak meg fele lõen a 183.  § (1) be kez dé sé -
ben fel so rolt rész vény faj tá kat bo csát hat ja ki.
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185.  § (1) Az a rész vény, amely nem tar to zik a 183.  §
(1) be kez dé sé nek b)–e) pont ja i ban fel so rolt rész vény faj -
ták közé, törzs rész vény.

(2) A rész vény tár sa ság ál tal ki bo csá tott törzs rész vé -
nyek név ér té ke össze gé nek min den kor meg kell ha lad nia a 
rész vény tár sa ság alap tõ ké jé nek a fe lét.

186.  § (1) A rész vény tár sa ság alap sza bá lya – az erre
 vonatkozó fel té te lek meg ha tá ro zá sá val – ren del kez het
olyan rész vény ki bo csá tá sá ról, amely más rész vény faj tá -
val szem ben a rész vé nyes nek meg ha tá ro zott elõnyt biz to -
sít (el sõbb sé gi rész vény).

(2) Az alap sza bály az el sõbb sé gi rész vény faj tán be lül
a) osz ta lék el sõbb sé get,
b) a rész vény tár sa ság jog utód nél kül tör té nõ meg szû -

né se ese tén a fel osz tás ra ke rü lõ va gyon ból tör té nõ ré sze se -
dés el sõbb sé gét (lik vi dá ci ós há nyad hoz fû zõ dõ el sõbb -
ség),

c) a sza va za ti jog gal össze füg gõ el sõbb sé get,
d) ve ze tõ tiszt ség vi se lõ vagy fel ügye lõ bi zott sá gi tag

ki je lö lé sé re vo nat ko zó el sõbb sé get, va la mint
e) elõ vá sár lá si jo got

biz to sí tó rész vény osz tályt ha tá roz hat meg.

(3) Az alap sza bály ren del kez het olyan el sõbb sé gi rész -
vény ki bo csá tás ról, amely a (2) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott el sõbb sé gi jo go sult sá gok kö zül egy ide jû leg töb bet
tes te sít meg.

(4) A (2) be kez dés a), b) és e) pont já ban, va la mint a
(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott el sõbb sé gi rész vény hez
kap cso ló dó sza va za ti jo got az alap sza bály kor lá toz hat ja
vagy ki zár hat ja, en nek hi á nyá ban az el sõbb sé gi rész vény -
hez fû zõ dõ sza va za ti jog – a (2) be kez dés c) pont ja ki vé te -
lé vel – a rész vény név ér té ké nek meg fele lõen ke rül meg ál -
la pí tás ra.

(5) Az alap sza bály ren del kez het olyan el sõbb sé gi rész -
vény osz tály ba tar to zó rész vény so ro zat ki bo csá tá sá ról,
amely nek rész vé nye it a rész vé nyes vagy a rész vény tár sa -
ság ké ré sé re, az alap sza bály elõ írásainak meg fele lõen,
más el sõbb sé gi rész vény osz tály ba tar to zó rész vény re vagy 
törzs rész vény re kell át cse rél ni.

187.  § (1) Az osz ta lék el sõbb sé get biz to sí tó rész vény a
rész vé nye sek kö zött fel oszt ha tó adó zott ered mény bõl a
más rész vény faj tá ba, il let ve rész vény osz tály ba tar to zó
rész vé nye ket meg elõ zõ en, il let ve azok nál ked ve zõbb mér -
ték ben jo go sít osz ta lék ra.

(2) Ha va la me lyik év ben az osz ta lék el sõbb sé get biz to sí -
tó rész vé nyek után bár mely ok ból nem ke rült sor az osz ta -
lék ki fi ze té sé re, a kö vet ke zõ év ben más rész vény faj tá ba,
il let ve rész vény osz tály ba tar to zó rész vé nyek re – ha az
alap sza bály el té rõ en nem ren del ke zik – a rész vény tár sa ság 
csak ak kor fi zet het osz ta lé kot, ha az osz ta lék el sõbb sé get
biz to sí tó rész vé nyek után járó el ma radt osz ta lék ma ra dék -
ta la nul ki fi ze tés re ke rült.

(3) Ha a rész vény tár sa ság a sza va za ti jo got kor lá to zó
vagy ki zá ró el sõbb sé gi rész vény nek biz to sí tott osz ta lé kot
va la me lyik év ben nem vagy nem tel je sen fi ze ti ki, és azt a
kö vet ke zõ év ben sem pó tol ja az arra az évre ese dé kes osz -
ta lék kal együtt, az el sõbb sé gi rész vény rész vé nye sét tel jes
sza va za ti jog és más, az alap sza bály ban meg ha tá ro zott el -
sõbb sé gi jog il le ti meg. Az el sõbb sé gi rész vé nyes e jo go -
kat mind ad dig gya ko rol hat ja, amíg a rész vény tár sa ság az
el ma radt osz ta lé kot ki nem fi ze ti.

(4) Az osz ta lék el sõbb sé gi rész vény hez fû zõ dõ ked vez -
mé nyek igény be vé te lé re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról 
a rész vény tár sa ság alap sza bá lyá ban kell ren del kez ni.

188.  § (1) A sza va zat el sõbb sé gi jo got biz to sí tó rész vény 
alap ján a rész vé nyes az alap sza bály ban meg ha tá ro zott
mér té kû több szö rös sza va za ti jo got gya ko rol hat. Az egy
rész vény hez kap cso ló dó sza va za ti jog azon ban nem ha lad -
hat ja meg a rész vény név ér té ké hez iga zo dó sza va za ti jog
tíz sze re sét.

(2) Az alap sza bály úgy is ren del kez het, hogy a köz gyû -
lé si ha tá ro zat csak a sza va zat el sõbb sé get biz to sí tó rész -
vények egy sze rû több sé gé nek igen lõ sza va za ta mel lett, ha
pe dig a sza va zat el sõbb sé get biz to sí tó rész vény bõl egy
rész vény ke rült ki bo csá tás ra, az e rész vénnyel ren del ke zõ
rész vé nyes igen lõ sza va za tá val hoz ha tó meg.

(3) Az alap sza bály ban fel kell so rol ni mind azo kat a kér -
dé se ket, ame lyek re a (2) be kez dés ben biz to sí tott el sõbb sé -
gi jog ki ter jed, ide ért ve azt az ese tet is, ha a sza va zat el -
sõbb sé gi jog a köz gyû lés ha tás kö ré be tar to zó va la mennyi
dön tés ho za tal ra vo nat ko zik. Ezek hi á nyá ban a (2) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott el sõbb sé gi jog ra vo nat ko zó alap -
sza bá lyi ren del ke zés sem mis.

189.  § (1) A ve ze tõ tiszt ség vi se lõ ki je lö lé sé re vo nat ko -
zó el sõbb sé gi rész vény alap ján a rész vé nye sek az alap sza -
bály ban meg ha tá ro zott mó don és el já rá si rend ben jo go sul -
tak az igaz ga tó ság egy vagy több tag já nak, de leg fel jebb az 
igaz ga tó sá gi ta gok egy har ma dá nak a ki je lö lé sé re, akik ez -
ál tal az igaz ga tó ság tag já vá vál nak. Az el sõbb sé gi rész -
vényesek jo go sul tak az ál ta luk ki je lölt igaz ga tó sá gi tag
vissza hí vá sá ra.

(2) A köz gyû lés az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak
sze rint ki je lölt ve ze tõ tiszt ség vi se lõt az alap sza bály ban
vagy a tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lek be kö vet kez te
ese tén vissza hív hat ja, ha a ki je lö lés re jo go sult el sõbb sé gi
rész vé nye sek ezt nem te szik meg. Ilyen eset ben az el sõbb -
sé gi rész vé nye sek új ve ze tõ tiszt ség vi se lõ ki je lö lé sé re jo -
go sul tak.

(3) Ve ze tõ tiszt ség vi se lõ ki je lö lé sé re vo nat ko zó el sõbb -
sé gi rész vény nem bo csát ha tó ki, ha a rész vény tár sa ság nál
az igaz ga tó ság jog kö rét ve zér igaz ga tó (247.  §) gya ko rol ja.

(4) A fel ügye lõ bi zott sá gi tag ki je lö lé sé re vo nat ko zó el -
sõbb sé gi rész vény alap ján a fel ügye lõ bi zott sá gi tag ki je lö -
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lé sé re, il let ve vissza hí vá sá ra az (1)–(2) be kez dés meg fele -
lõen irány adó.

190.  § (1) Elõ vá sár lá si jo got biz to sí tó rész vény ese tén a
rész vé nyest a rész vény tár sa ság ál tal ki bo csá tott, adás vé tel
út ján át ru ház ni kí vánt rész vé nyek re elõ vá sár lá si jog il le ti
meg. Ha a rész vé nyes az át ru há zá si szán dék és a ka pott vé -
te li aján lat fel té te le i nek köz lé sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon
be lül nem nyi lat ko zik, úgy kell te kin te ni, hogy elõ vá sár lá -
si jo gá val nem kí ván élni.

(2) Az elõ vá sár lá si jog gya kor lá sá nak rész le tes felté -
teleit az alap sza bály ál la pít ja meg.

191.  § (1) Az alap sza bály ren del ke zé se i nek meg fele -
lõen a rész vény tár sa ság nál tel jes és rész mun ka idõ ben fog -
lal koz ta tott mun ka vál la lók szá má ra – in gye ne sen vagy
ked vez mé nyes áron – dol go zói rész vény bo csát ha tó ki
(dol go zói rész vény). A rész vény tár sa ság olyan dol go zói
rész vény ki bo csá tá sá ról is ha tá roz hat, amely a rész vé nye -
sek kö zött fel oszt ha tó adó zott ered mény bõl – az osz ta lék -
el sõbb sé get biz to sí tó rész vényt köve tõen – a más rész -
vény faj tá ba, il let ve rész vény osz tály ba tar to zó rész vé nye -
ket meg elõ zõ en jo go sít osz ta lék ra. Alap sza bály ren del -
kez het olyan dol go zói rész vény ki bo csá tá sá ról is, amely
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ ki je lö lé sé re vo nat ko zó el sõbb sé gi
 jogot is meg tes te sít.

(2) A dol go zói rész vényt – a 262.  §-ban meg ha tá ro zot -
tak sze rint – a rész vény tár sa ság alap tõ ké jé nek fel eme lé sé -
vel egy ide jû leg, leg fel jebb a fel emelt alap tõ ke ti zen öt szá -
za lé ká ig le het for ga lom ba hoz ni.

(3) A dol go zói rész vény csak a rész vény tár sa ság mun -
ka vál la ló i ra, il let ve azok ra ru ház ha tó át, akik szá má ra az
alap sza bály ezt a jo got a rész vény tár sa ság gal fenn állt ko -
ráb bi mun ka vi szo nyuk ra te kin tet tel biz to sít ja. A dol go zói
rész vény ki bo csá tás ko ri meg szer zé sé nek és utóbb tör té nõ
át ru há zá sá nak rész le tes fel té te le it az alap sza bály ha tá roz -
za meg. Az alap sza bály le he tõ vé te he ti, hogy dol go zói
rész vényt a mun ka vál la lók meg ha tá ro zott cso port jai kö zö -
sen sze rez hes se nek.

(4) Ha az alap sza bály el té rõ en nem ren del ke zik, a mun -
ka vál la ló ha lá la vagy mun ka vi szo nyá nak meg szû né se ese -
tén a mun ka vál la ló örö kö se, il let ve a volt mun ka vál la ló a
dol go zói rész vé nye ket a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott
sze mé lyek re vagy a rész vény tár sa ság ra a mun ka vi szony
meg szû né sé tõl szá mí tott hat hó nap el tel tét kö ve tõ elsõ
köz gyû lé sig ru ház hat ja át. A dol go zói rész vény nek más
sze mély re tör té nõ át ru há zá sa sem mis. Az át ru há zás ra biz -
to sí tott ha tár idõ ered mény te len el tel tét köve tõen a rész -
vény tár sa ság a dol go zói rész vényt a köz gyû lé sen alap tõ -
ké jé nek meg fe le lõ csök ken té sé vel be von ja vagy más rész -
vény faj tá vá át ala kít va ér té ke sí ti.

(5) Örök lés ese tén az (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott
hat hó na pos ha tár idõ

a) ha ha gya té ki el já rás ra nem ke rült sor, az örök ha gyó
ha lá lá tól,

b) ha gya té ki el já rás ese tén a ha gya ték tel jes ha tá lyú át -
adá sá ról ren del ke zõ ha gya ték át adó vég zés jog erõ re emel -
ke dé se nap já tól,

c) örök lé si per ese tén a bí ró sá gi íté let jog erõ re emel ke -
dé se nap já tól
szá mí tan dó.

(6) A volt mun ka vál la lót, il let ve örö kö sét a rész vény be -
vo ná sa, il let ve át ala kí tá sát kö ve tõ át ru há zá sa ese tén a
rész vény név ér té ke il le ti meg, ame lyet a rész vény be vo ná -
sá tól vagy át ru há zá sá tól szá mí tott har minc na pon be lül
kell ki fi zet ni.

192.  § (1) Az alap sza bály ren del ke zé se i nek meg fele -
lõen az alap tõ ke tíz szá za lé kát meg nem ha la dó mér ték ben
elõ re meg ha tá ro zott mér té kû ka mat ra jo go sí tó rész vény is
for ga lom ba hoz ha tó (ka ma to zó rész vény).

(2) A ka ma to zó rész vény tu laj do no sát a rész vény név ér -
té ke után, a tárgy évi adó zott ered mény bõl, il let ve a sza bad
ered mény tar ta lék kal ki egé szí tett tárgy évi adó zott ered -
mény bõl a rész vé nyen fel tün te tett mó don szá mí tott ka mat
il le ti meg. Nem fi zet he tõ a rész vé nyes nek ka mat, ha en nek 
kö vet kez té ben a rész vény tár sa ság sa ját tõ ké je a szám vi te li
jog sza bá lyok sze rint szá mí tott mó don nem érné el a rész -
vény tár sa ság alap tõ ké jét.

(3) A ka ma to zó rész vény tu laj do no sát a ka ma ton fe lül a
rész vény hez fû zõ dõ va la mennyi jog meg il le ti, ide ért ve az
osz ta lék hoz való jo got is.

193.  § (1) A köz gyû lés az alap tõ ke tíz szá za lé kát meg
nem ha la dó mér ték ben olyan rész vény ki bo csá tá sá ról is
ha tá roz hat, amely alap ján a ki bo csá tan dó rész vény re a
rész vény tár sa sá got vé te li jog vagy a rész vé nyest el adá si
jog il le ti meg, az alap sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek
sze rint (vissza vált ha tó rész vény). Ki bo csát ha tó olyan
vissza vált ha tó rész vény is, amely mind a vé te li, mind az
el adá si jo got meg tes te sí ti.

(2) A vé te li, il let ve el adá si jog gya kor lá sá nak fel té te le it
a rész vény tár sa ság alap sza bá lyá ban kell a rész vé nyek ki -
bo csá tá sát meg elõ zõ en meg ha tá roz ni az zal, hogy a rész -
vény tár sa ság csak olyan rész vény vo nat ko zá sá ban él het
vé te li jo gá val vagy tel je sít he ti a rész vé nyes el adá si jo gá -
ból fa ka dó kö te le zett sé ge it, ame lyek re vo nat ko zó an a
rész vé nyes a tel jes név ér té ket, il let ve ki bo csá tá si ér té ket
meg fi zet te, a nem pénz be li hoz zá já ru lást pe dig a rész vény -
tár sa ság ren del ke zé sé re bo csá tot ta. A fel té te lek meg ha tá -
ro zá sa so rán az alap sza bály el tér het a Ptk.-nak a vé te li jog -
ra vo nat ko zó ren del ke zé se i tõl.

(3) Ti los a (2) be kez dés ben fog lalt jo gok gya kor lá sa, ha
a rész vény tár sa ság – a 219.  § (1) be kez dé se alap ján – osz -
ta lék fi ze tés rõl sem ha tá roz hat na. A vé te li, il let ve el adá si
jog gya kor lá sá hoz a szük sé ges fe de zet meg ál la pí tá sá val
össze füg gés ben a szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo ló -
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ban és a köz ben sõ mér leg ben fog lal ta kat a mér leg for du ló -
nap ját kö ve tõ hat hó na pon be lül le het figye lembe ven ni.

(4) A rész vény tár sa ság a vé te li vagy el adá si jog gya kor -
lá sá nak té nyét so ron kí vül kö te les a cég bí ró ság nak be je -
len te ni; a rész vény tár sa ság a be je len tés sel egy ide jû leg
 intézkedik a jog gya kor lás té nyé nek a Cég köz löny ben való 
köz zé té te lé rõl. A tár sa ság a vissza vál tott rész vény be vo -
ná sá ról az alap tõ ke kö te le zõ le szál lí tá sá nak sza bá lya it
(270.  §) figye lembe véve gon dos ko dik.

(5) Az alap sza bály ren del kez het olyan vissza vált ha tó
rész vény ki bo csá tá sá ról, amely egy ben a 186.  § (2) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zot tak kö zül egy vagy több el sõbb sé gi
jo got is meg tes te sít.

Az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító
kötvény

194.  § (1) A rész vény tár sa ság alap tõ ké jé nek fe lé ig for -
ga lom ba hoz hat olyan név re  szóló köt vényt, ame lyet a köt -
vé nyes ké ré sé re rész vénnyé kell át ala kí ta ni (átváltoztat -
ható köt vény).

(2) A rész vény tár sa ság olyan név re  szóló köt vény ki bo -
csá tá sát is el ha tá roz hat ja, amely utóbb, az alap tõ ke fel -
eme lé se kor tu laj do no sá nak – a rész vé nye se ket köve tõen –
jegy zé si jo got biz to sít (jegy zé si jo got biz to sí tó köt vény).

(3) Az át vál toz tat ha tó és a jegy zé si jo got biz to sí tó köt -
vény re vo nat ko zó ren del ke zé se ket az alap sza bály ál la pít ja 
meg. A rész vény tár sa ság köz gyû lé se fel ha tal maz hat ja az
igaz ga tó sá got át vál toz tat ha tó vagy jegy zé si jo got biz to sí tó 
köt vény ki bo csá tá sá ra.

A részvényutalvány és az ideiglenes részvény

195.  § A rész vény tár sa ság ala pí tá sá nak, il let ve az alap -
tõ ke fel eme lé sé nek a cég jegy zék be való be jegy zé se elõtt a
rész vé nye sek ál tal tel je sí tett va gyo ni hoz zá já ru lás össze -
gé rõl rész vény utal vány ál lít ha tó ki. A rész vény utal vány
név re  szóló ok irat, amely más ra nem ru ház ha tó át. A rész -
vény utal vány – az el len ke zõ bi zo nyí tá sá ig – iga zol ja az
ok irat ban meg ha tá ro zott sze mély nek a rész vény tár sa ság -
gal szem ben fenn ál ló jo ga it és kö te les sé ge it.

196.  § (1) A rész vény tár sa ság ala pí tá sá nak, il let ve az
alap tõ ke fel eme lé sé nek cég bí ró sá gi be jegy zé sét köve tõen, 
az alap tõ ke (fel emelt alap tõ ke), il let ve a rész vé nyek ki bo -
csá tá si ér té ké nek a tel jes be fi ze té sé ig ter je dõ idõ szak ra a
rész vé nyes ál tal át ven ni vál lalt vagy az ál ta la jegy zett rész -
vény re tel je sí tett va gyo ni hoz zá já ru lás össze gé rõl ide ig le -
nes rész vényt kell elõ ál lí ta ni. Az ide ig le nes rész vény ér -
ték pa pír, amely re a rész vény re vo nat ko zó sza bá lyo kat kell 
al kal maz ni, az zal, hogy az ide ig le nes rész vény át ru há zá sa

a rész vény tu laj do no sá nak a rész vény könyv be tör té nõ be -
jegy zé sé vel vá lik ha tá lyos sá.

(2) Az ide ig le nes rész vénnyel a rész vé nyes rész vény esi
jo ga it az ál ta la már tel je sí tett va gyo ni hoz zá já ru lás mér té -
ké vel ará nyo san gya ko rol ja. El sõbb sé gi rész vény ese tén a
rész vé nyest el sõbb sé gi jog nem il le ti meg mind ad dig,
amíg tel jes va gyo ni hoz zá já ru lá sát nem tel je sí ti. Ilyen
eset ben az el sõbb sé gi rész vé nyes a törzs rész vé nyek tu laj -
do no sa it meg il le tõ rész vény esi jo gok ará nyos gyakorlá -
sára jo go sult.

(3) A nyom dai úton elõ ál lí tott ide ig le nes rész vé nyen, il -
let ve a de ma te ri a li zált ide ig le nes rész vény ese tén az
 értékpapírszámlán fel kell tün tet ni a rész vé nyes ál tal az
ide ig le nes rész vény ki bo csá tá sá ig be fi ze tett össze get is.
Az ide ig le nes rész vény ki bo csá tá sát köve tõen a rész vé -
nyes ál tal tel je sí tett to váb bi va gyo ni hoz zá já ru lás össze gét 
a rész vé nyes ké ré sé re az ide ig le nes rész vé nyen az ér ték pa -
pí rok ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint kell fel tün tet ni vagy
az ide ig le nes rész vény ér vény te len né nyil vá ní tá sá val egy -
ide jû leg új ide ig le nes rész vényt kell ki bo csá ta ni.

(4) Ha a rész vé nyes az ide ig le nes rész vényt más ra át ru -
ház za, a rész vény tár sa ság gal szem ben az ál ta la át ven ni
vál lalt vagy jegy zett rész vé nyek re tel je sí ten dõ va gyo ni
hoz zá já ru lá sá ból ere dõ tar to zá sá ért kész fi ze tõ ke zes ként
fe lel. Az ide ig le nes rész vény több szö ri át ru há zá sa ese tén a 
kész fi ze tõ ke ze si fe le lõs ség va la mennyi volt rész vé nyest
egye tem le ge sen ter he li.

(5) Sem mis az az ide ig le nes rész vény, ame lyet a rész -
vény tár sa ság be jegy zé sét meg elõ zõ en vagy a tény le ge sen
tel je sí tett va gyo ni hoz zá já ru lást meg ha la dó ér ték ben ál lí -
ta nak ki.

(6) Az igaz ga tó ság a rész vé nyek elõ ál lí tá sa kor fel szó lít -
ja a rész vé nye se ket ide ig le nes rész vé nye ik be nyúj tá sá ra.
A fel szó lí tás ban meg je lölt ha tár idõ el tel té vel a rész vény -
tár sa ság az ide ig le nes rész vé nye ket ér vény te len né nyil vá -
nít ja, il let ve meg sem mi sí ti.

197.  § Az ide ig le nes rész vény az alap sza bály sze rint
nyom dai úton vagy de ma te ri a li zált for má ban egy aránt elõ -
ál lít ha tó. Amennyi ben az ide ig le nes rész vény de ma te ri a li -
zált for má ban ke rül ki bo csá tás ra, a rész vé nyes nek a de ma -
te ri a li zált ide ig le nes rész vényt nyil ván tar tó ér ték pa pír -
szám la, il let ve ha a rész vé nyes már ren del ke zik ér ték pa -
pír szám lá val, az al szám la meg nyi tá sá ra vo nat ko zó joga
ak kor nyí lik meg, ami kor az alap sza bály nak meg fele lõen
tel je sí ti va gyo ni hoz zá já ru lá sát, il let ve an nak elsõ rész -
letét.

A részvény elõállítása

198.  § (1) A rész vényt az ér ték pa pí rok ra vo nat ko zó elõ -
írások be tar tá sá val, nyom dai úton vagy de ma te ri a li zált
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 értékpapírként kell elõ ál lí ta ni, il let ve nyil ván tar ta ni. Az
 ideiglenes rész vény és a rész vény elõ ál lí tá si mód ja el té rõ
 lehet.

(2) A nyom dai úton elõ ál lí tott rész vény de ma te ri a li zált
rész vénnyé, de ma te ri a li zált rész vény nyom dai úton elõ ál -
lí tott rész vénnyé ala kít ha tó át. Az át ala kí tás rész le tes sza -
bá lya it az ér ték pa pí rok ról  szóló tör vényi ren del ke zé sek ál -
la pít ják meg.

199.  § (1) A nyom dai úton elõ ál lí tott rész vé nyen leg -
alább a kö vet ke zõ ket kell fel tün tet ni:

a) a rész vény tár sa ság cég ne vét és szék he lyét;
b) a rész vény sor szá mát, so ro za tát és név ér té két;
c) az elsõ tu laj do nos ne vét;
d) a rész vény faj tá hoz, rész vény osz tály hoz, il let ve rész -

vény so ro zat hoz fû zõ dõ, az alap sza bály ban meg ha tá ro zott
jo go kat;

e) a ki bo csá tás idõ pont ját (az alap sza bály, il let ve alap -
tõ ke-eme lés ese tén az alap sza bály mó do sí tá sá nak kel tét),
az alap tõ ke nagy sá gát és a ki bo csá tott rész vé nyek szá mát;

f) a cég jegy zé si mód nak meg fele lõen a cég jegy zés re
jo go sult(ak) alá írá sát, az ér ték pa pír kód ját;

g) a rész vény át ru há zá sá nak kor lá to zá sa vagy an nak a
rész vény tár sa ság be le egye zé sé hez kö té se ese tén a kor lá to -
zás tar tal mát, a rész vény tár sa ság be le egye zé si jo gát.

(2) A de ma te ri a li zált rész vény re az (1) be kez dés ben
fog lal ta kat kell al kal maz ni az zal az el té rés sel, hogy a rész -
vé nyen a rész vény sor szá mát fel tün tet ni nem kell, va la -
mint az f) pont ban meg ha tá ro zott sze mé lyek alá írá sát
– az ér ték pa pí rok ra vo nat ko zó tör vényi ren del ke zé sek nek
meg fele lõen – a ki bo csá tó ál tal ki ál lí tott és a köz pon ti
 értéktárban el he lye zett ok ira ton kell fel tün tet ni. A de ma te -
ri a li zált rész vény az alá írás he lyett, az ok ira tot cég sze rû en
alá írók ne vét tar tal maz za.

200.  § (1) A rész vé nyes a rész vény tár sa ság nak a cég -
jegy zék be tör té nõ be jegy zé se és az alap tõ ke, il let ve – ha a
rész vé nyek név ér té ke és ki bo csá tá si ér té ke el té rõ –, a rész -
vé nyek ki bo csá tá si ér té ké nek tel jes be fi ze té se után igé -
nyel he ti a neki járó nyom dai úton elõ ál lí tott rész vény ki -
adá sát, il let ve a de ma te ri a li zált rész vény ér ték pa pír szám -
lán tör té nõ jó vá írá sát.

(2) A rész vény tár sa ság az (1) be kez dés ben fog lal tak tel -
je sü lé sét kö ve tõ har minc na pon be lül ak kor is kö te les in -
téz ked ni a rész vé nyek ha la dék ta lan elõ ál lí tá sá ról, ha ilyen
rész vény esi igény nem me rült fel.

(3) Az a rész vény, ame lyet a rész vény tár sa ság nak a cég -
jegy zék be tör té nõ be jegy zé se és az alap tõ ke, il let ve a rész -
vé nyek ki bo csá tá si ér té ké nek tel jes be fi ze té se elõtt ál lí ta -
nak ki, sem mis.

201.  § (1) Az alap sza bály fel ha tal ma zá sa alap ján az egy
rész vény so ro zat ba tar to zó rész vé nyek össze vont cím le tû
rész vény ként is ki bo csát ha tók, to váb bá a ki bo csá tást
köve tõen a rész vé nyes ké ré sé re és költ sé gé re össze vont

cím le tû rész vénnyé ala kít ha tó ak át. A rész vé nyek össze -
vont cím le tû rész vénnyé tör té nõ át ala kí tá sa – el té rõ meg -
ál la po dás hi á nyá ban – nem hoz lét re kö zös tu laj dont; a
rész vé nyes az össze vont rész vény alap cím le té hez kap -
csolódó jo ga i val, az ér ték pa pí rok ra vo nat ko zó tör vényi
ren del ke zé sek sze rint sza ba don ren del ke zik.

(2) Az össze vont cím le tû rész vényt – a rész vé nyes ké ré -
sé re és költ sé gé re – utóbb ki sebb cím le tû össze vont rész -
vé nyek re, il let ve az alap sza bály ban az adott rész vény so ro -
zat ra meg ha tá ro zott név ér té kû rész vé nyek re kell bon ta ni.

A részvénykönyv

202.  § (1) A rész vény tár sa ság igaz ga tó sá ga vagy
– (2) be kez dés sze rin ti – meg bí zott ja a rész vé nyes rõl, ide -
értve az ide ig le nes rész vény tu laj do no sát is, rész vény -
köny vet ve zet, amely ben nyil ván tart ja a rész vé nyes, il let -
ve a rész vény esi meg ha tal ma zott (a továb biak ban együtt:
rész vé nyes) – kö zös tu laj don ban álló rész vény ese tén a kö -
zös kép vi se lõ – ne vét (cé gét) és la kó he lyét (szék he lyét),
rész vény so ro za ton ként a rész vé nyes rész vé nye i nek, ide ig -
le nes rész vé nye i nek da rab szá mát (tu laj do ni ré sze se dé sé -
nek mér té két), va la mint egyéb, tör vény ben és a rész vény -
tár sa ság alap sza bá lyá ban meg ha tá ro zott ada to kat. A rész -
vény könyv tö rölt ada ta i nak meg ál la pít ha tó nak kell ma rad -
ni uk.

(2) A rész vény tár sa ság igaz ga tó sá ga a rész vény könyv
ve ze té sé re – kü lön tör vény sze rin ti – el szá mo ló ház nak,
köz pon ti ér ték tár nak, be fek te té si vál lal ko zás nak vagy
pénz ügyi in téz mény nek ad hat meg bí zást. A meg bí zás
 tényét és a meg bí zott sze mé lyét a Cég köz löny ben köz zé
kell ten ni.

(3) A rész vény át ru há zá sa a rész vény tár sa ság gal szem -
ben ak kor ha tá lyos és a rész vé nyes a rész vény tár sa ság gal
szem ben rész vény esi jo ga it csak ak kor gya ko rol hat ja, ha a
rész vé nyest a rész vény könyv be be je gyez ték.

(4) De ma te ri a li zált rész vény ese tén az (1) be kez dés sze -
rin ti ada tok nak – ide nem ért ve az alap sza bály ban meg ha -
tá ro zott ada to kat – a rész vény könyv ve ze tõ je szá má ra tör -
té nõ be je len té sé re, a rész vé nyek nek az ér ték pa pír szám lán
tör té nõ jó vá írá sát kö ve tõ két mun ka na pon be lül, az ér ték -
pa pír szám la-ve ze tõ kö te les. Az ér ték pa pír szám la-ve ze tõ
nem je lent he ti be az ada to kat, ha a rész vé nyes így ren del -
ke zett.

(5) Nyom dai úton elõ ál lí tott és – kü lön tör vény sze -
rinti – ér ték pa pír le tét-ke ze lõ nél le tét be he lye zett rész vény
ese tén a (4) be kez dést a le tét ke ze lõ re kell meg fele lõen al -
kal maz ni.

(6) Nem je gyez he tõ be a rész vény könyv be
a) az, aki így ren del ke zett;
b) az, aki rész vé nyét tör vénynek vagy az alap sza bály -

nak a rész vény át ru há zá sá ra vo nat ko zó sza bá lya it sér tõ
mó don sze rez te meg.
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(7) A rész vény könyv ve ze tõ je – a (6) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott ki vé tel lel – nem ta gad hat ja meg a rész vény -
könyv be való ha la dék ta lan be jegy zést.

(8) A rész vény könyv ve ze tõ je kö te les a rész vény könyv -
bõl ha la dék ta la nul tö röl ni azt a rész vé nyest, aki így ren del -
ke zett.

(9) Ha a rész vé nyes tu laj don jo ga az ér ték pa pír szám lán
tör té nõ ter he lés sel meg szûnt, az ér ték pa pír szám la-ve ze tõ
kö te les e tényt a rész vény könyv ve ze tõ jé nek a vál to zás tól
szá mí tott két mun ka na pon be lül be je len te ni. A rész vény -
könyv ve ze tõ je kö te les a be je len tés alap ján a vál to zást a
rész vény könyv ben ha la dék ta la nul át ve zet ni.

(10) A rész vé nyes a rész vény könyv be be te kint het és an -
nak rá vo nat ko zó ré szé rõl az igaz ga tó ság tól, il let ve an nak
meg bí zott já tól má so la tot igé nyel het, ame lyet a rész vény -
könyv ve ze tõ je öt na pon be lül tel je sí te ni kö te les.
 Harmadik sze mély a rész vény könyv be be te kint het.

(11) Tör vény meg ha tá ro zott te vé keny sé get foly ta tó
rész vény tár sa sá gok szá má ra a rész vény könyv ve ze té sé nek 
to váb bi fel té te le it ha tá roz hat ja meg, en nek ke re té ben be je -
len té si kö te le zett sé get ír hat elõ a rész vényt át ru há zó, il let -
ve az azt meg szer zõ ter hé re.

A részvényátruházás sajátos szabályai

203.  § (1) Ha a nyom dai úton elõ ál lí tott rész vény re szer -
zõ dés sel elõ vá sár lá si jo got, vissza vá sár lá si jo got vagy
 vételi jo got kö töt tek ki, az a rész vény tár sa ság gal, il let ve
har ma dik sze mé lyek kel szem ben ak kor ha tá lyos, ha a
rész vé nyen e jo go kat fe lül bé lyeg zés sel fel tün tet ték.

(2) Az igaz ga tó ság a fe lül bé lyeg zés sel kap cso lat ban a
rész vé nyes be je len té sé re kö te les el jár ni.

(3) A de ma te ri a li zált rész vé nyen fenn ál ló (1) be kez dés
sze rin ti jog a rész vény tár sa ság gal, il let ve har ma dik sze mé -
lyek kel szem ben ak kor ha tá lyos, ha azt az ér ték pa pí rok ra
vo nat ko zó tör vényi ren del ke zé sek sze rint nyil ván tart ják.

204.  § (1) Tör vény kor lá toz hat ja a meg ha tá ro zott sze -
mé lyek ál tal át ru há zás út ján meg sze rez he tõ rész vény faj tá -
kat, il let ve rész vény osz tá lyo kat.

(2) Az alap sza bály a rész vény át ru há zás út ján tör té nõ
meg szer zé sét az (1) be kez dés ben fog lal ta kat meg ha la dó an 
is kor lá toz hat ja.

205.  § (1) Az alap sza bály elõ ír hat ja, hogy a rész vé nyek
át ru há zá sá hoz a rész vény tár sa ság be le egye zé sé re (Ptk.
215.  §) van szük ség.

(2) A rész vé nyek át ru há zá sá hoz az alap sza bály ban
meg kí vánt be le egye zés – az alap sza bály el té rõ ren del ke -
zé se hi á nyá ban – az igaz ga tó ság ha tás kö ré be tar to zik.

(3) A be le egye zés csak fon tos ok ból ta gad ha tó meg,
így ha

a) a rész vényt a rész vény tár sa ság ver seny tár sa kí ván ja
meg sze rez ni, vagy

b) azt – a rész vény tár sa ság cél já ra és a rész vé nye sek
kö ré re te kin tet tel – egyéb, az alap sza bály ban meg ha tá ro -
zott ok in do kol ja.

(4) Ha az igaz ga tó ság a rész vény re vo nat ko zó át ru há zá -
si szán dék írás ban tör tént be je len té sé nek kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott har minc na pon be lül nem nyi lat ko zik, a be le -
egye zés meg adott nak te kin ten dõ.

A részvénytársaság alapítása

206.  § (1) A rész vény tár sa ság ala pí tá sa so rán az ala pí -
tók arra vál lal nak kö te le zett sé get, hogy a rész vény tár sa ság 
va la mennyi rész vé nyét át ve szik (zárt kö rû ala pí tás).

(2) Az ala pí tók a rész vény tár sa ság ala pí tá sá ról, a rész -
vé nyek át vé te lé re vo nat ko zó kö te le zett ség vál la lás ról,
 valamint a rész vény tár sa ság szer ve ze té rõl és mû kö dé sé rõl
az alap sza bály ban ren del kez nek.

207.  § (1) A rész vény tár sa ság alap tõ ké je nem le het ke -
ve sebb húsz mil lió fo rint nál.

(2) Rész vény tár sa ság pénz be li hoz zá já ru lás nél kül, nem 
pénz be li hoz zá já ru lás sal is ala pít ha tó.

208.  § (1) Az alap sza bály ban – a 12.  § (1) be kez dé sé ben
fel so rol ta kon kí vül – meg kell ha tá roz ni:

a) az alap tõ ke össze gét, az ala pí tás kor be fi ze ten dõ
pénz be li hoz zá já ru lás össze gét és a rész vény név ér té ke, il -
let ve ki bo csá tá si ér té ke be fi ze té sé nek egyéb fel té te le it;

b) az ala pí tók nyi lat ko za tát a va la mennyi rész vény át -
vé te lé re vo nat ko zó kö te le zett ség vál la lás ról és a rész vé -
nyek nek az ala pí tók kö zöt ti meg osz lá sá ról;

c) az ala pí tás so rán ki bo csá tan dó rész vé nyek szá mát,
név ér té két, il let ve ki bo csá tá si ér té két, há nyad rész vény
ese tén a há nyad rész vé nyek név ér té két, va la mint a rész vé -
nyek elõ ál lí tá sá nak mód ját;

d) a 37.  §-ban és a 247.  §-ban fog lalt ki vé te lek kel az
elsõ igaz ga tó ság tag ja i nak ne vét (la kó he lyét), va la mint a
ta gok any ja ne vét;

e) a rész vény tár sa ság elsõ könyv vizs gá ló já nak ne vét
(la kó he lyét, szék he lyét);

f) a köz gyû lés össze hí vá sá nak mód ját, to váb bá a sza va -
za ti jog gya kor lá sá nak fel té te le it és mód ját.

(2) Szük ség sze rint tar tal maz za az alap sza bály:

a) a nem pénz be li hoz zá já ru lás tár gyát, ér té két, szol -
gál ta tá sá nak idõ pont ját, az el le né ben adan dó rész vé nyek
szá mát, név ér té két, a hoz zá já ru lást szol gál ta tó ne vét
( cégét), la kó he lyét (szék he lyét) és a nem pénz be li hoz zá já -
ru lás nak az alap sza bály sze rin ti ér té két elõ ze tesen fe lül -
vizs gá ló könyv vizs gá ló vagy szak ér tõ ne vét (cé gét), szék -
he lyét (la kó he lyét);
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b) az egyes rész vény faj ták hoz, rész vény osz tá lyok hoz,
il let ve rész vény so ro za tok hoz kap cso ló dó jo go kat és a
rész vé nyek hez fû zõ dõ egyes jo gok eset le ges kor lá to zá sát,
a rész vé nyek más rész vény faj tá ba, rész vény osz tály ba, il -
let ve rész vény so ro zat ba tar to zó rész vény re tör té nõ át ala -
kí tá sá nak sza bá lya it, va la mint az egyes rész vény faj tá hoz,
il let ve rész vény osz tály hoz tar to zó rész vé nyek szá mát,
név ér té két, il let ve ki bo csá tá si ér té két rész vény so ro za ton -
ként;

c) az át vál toz tat ha tó vagy jegy zé si jo got biz to sí tó köt -
vé nyek so ro za tát, szá mát, név ér té két és a köt vé nyek re
 vonatkozó sza bá lyo kat;

d) a rész vé nyek át ru há zá sá nak kor lá to zá sát vagy an nak 
a rész vény tár sa ság be le egye zé sé hez kö té sét;

e) a rész vé nyek kö te le zõ be vo ná sá val [267.  § (3) be -
kez dés] össze füg gés ben szük sé ges ren del ke zé se ket;

f) az igaz ga tó ság fel ha tal ma zá sát – a vissza vált ha tó
rész vény hez kap cso ló dó jo gok gya kor lá sá val, a sa ját rész -
vény meg szer zé sé vel, osz ta lék elõ leg fi ze té sé vel, va la mint 
az alap tõ ké nek az alap tõ kén fe lü li va gyon ter hé re tör té nõ
fel eme lé sé vel kap cso lat ban – köz ben sõ mér leg el fo ga dá -
sá ra;

g) ve zér igaz ga tó (247.  §) vá lasz tá sa ese tén az elsõ ve -
zér igaz ga tó ne vét (la kó he lyét), va la mint any ja ne vét;

h) fel ügye lõ bi zott ság vá lasz tá sa ese tén az elsõ fel ügye -
lõ bi zott ság tag ja i nak ne vét (la kó he lyét), va la mint a ta gok
any ja ne vét;

i) mind azt, ami rõl a rész vé nye sek az alap sza bály ban
ren del kez ni kí ván nak.

209.  § (1) Nem pénz be li hoz zá já ru lás szol gál ta tá sa ese -
tén – az e tör vény ben meg ha tá ro zott ese tek ki vé te lé vel –
az alap sza bály hoz mel lé kel ni kell a könyv vizs gá ló, il let ve
más szak ér tõ (a továb biak ban: könyv vizs gá ló) je len té sét,
amely tar tal maz za a nem pénz be li hoz zá já ru lás le írá sát és
ér té ke lé sét – ez zel össze füg gés ben a könyv vizs gá ló arra
vo nat ko zó meg ál la pí tá sát, hogy a nem pénz be li hoz zá já ru -
lás nak az ala pí tók ál tal elõ ze tesen meg ál la pí tott ér té ke
egyen súly ban van-e az el le né ben adan dó rész vé nyek szá -
má val, név ér té ké vel –, va la mint az al kal ma zott ér té ke lé si
szem pon tok is mer te té sét. A rész vény tár sa ság vá lasz tott
könyv vizs gá ló ja a nem pénz be li hoz zá já ru lás ér té ké nek
elõ ze tes fe lül vizs gá la tá ra nem jo go sult.

(2) Nincs szük ség a könyv vizs gá lói je len tés re, ha a nem
pénz be li szol gál ta tást nyúj tó rész vé nyes a szol gál ta tás idõ -
pont já hoz ké pest há rom hó nap nál nem ré geb bi, szám vi te li
tör vény sze rin ti be szá mo ló val ren del ke zik, amely a hoz zá -
já ru lás ér té két tar tal maz za, vagy ha a nem pénz be li hoz zá -
já ru lás olyan ér ték pa pí rok ból áll, ame lyek pi a ci ér té ke
meg ál la pít ha tó.

(3) A könyv vizs gá ló je len té sét az igaz ga tó ság a be jegy -
zé si ké re lem be nyúj tá sá val egy ide jû leg a Cég köz löny ben
köz zé te szi.

210.  § (1) A rész vény tár sa ság cég be jegy zé sé re csak az -
után ke rül het sor, ha a be jegy zé si ké re lem be nyúj tá sá ig

a) a pénz be li hoz zá já ru lás tel je sí té sét vál la ló ala pí tók
az alap sza bály ban át ven ni vál lalt rész vény név ér té ké nek,
il let ve ki bo csá tá si ér té ké nek leg alább hu szon öt szá za lé kát
be fi zet ték,

b) a nem pénz be li hoz zá já ru lást – ki vé ve, ha a nem
pénz be li szol gál ta tás ér té ke az alap tõ ke hu szon öt szá za lé -
kát nem éri el – a rész vény tár sa ság ren del ke zé sé re bo csá -
tot ták.

(2) Az alap sza bály a pénz be li hoz zá já ru lás be fi ze té sé -
nek mi ni má lis mér té két, il let ve a be jegy zés elõtt ren del ke -
zés re bo csá tan dó nem pénz be li hoz zá já ru lás ér té ké nek az
alap tõ ké hez vi szo nyí tott ará nyát ma ga sabb szá za lék ban is
meg ál la pít hat ja.

(3) A pénz be li hoz zá já ru lás tel je sí té sét vál la ló rész vé -
nyes kö te les a rész vé nyek tel jes név ér té két, il let ve ki bo -
csá tá si ér té két a rész vény tár sa ság nak a cég jegy zék be tör -
té nõ be jegy zé sé tõl szá mí tott egy éven be lül be fi zet ni.

(4) A nem pénz be li hoz zá já ru lás nak azon ré szét, ame -
lyet a rész vé nyes a be jegy zé sig nem bo csá tott a rész vény -
tár sa ság ren del ke zé sé re, az alap sza bály ban meg ha tá ro zott
idõ pont ban, de nem ké sõbb, mint a rész vény tár sa ság be -
jegy zé sé tõl szá mí tott ötö dik év vé gé ig kell a rész vény tár -
sa ság ren del ke zé sé re bo csá ta ni.

211.  § (1) A rész vény tár sa ság cég be jegy zé sé tõl szá mí -
tott két éven be lül a tár sa ság és an nak ala pí tó ja, va la mint a
tár sa ság és a sza va za ti jo gok leg alább tíz szá za lé ká val ren -
del ke zõ rész vé nye se kö zöt ti va gyon át ru há zá si szer zõ dés
lét re jöt té hez – fel té ve, hogy a rész vény tár sa ság ál tal tel je -
sí ten dõ el len szol gál ta tás el ér né az alap tõ ke egy ti ze dét –
a köz gyû lés elõ ze tes, jó vá ha gyó ha tá ro za tá ra van szük ség. 
En nek so rán a nem pénz be li hoz zá já ru lás ér té ke lé sé re és a
könyv vizs gá ló je len té sé nek nyil vá nos ság ra ho za ta lá ra
 vonatkozó ren del ke zé se ket meg fele lõen al kal maz ni kell
(209.  §).

(2) A rész vény tár sa ság alap sza bá lya az (1) be kez dés ben 
fog lal tak al kal ma zá sát a cég be jegy zés idõ pont já tól szá mí -
tott két nap tá ri év nél hosszabb idõ szak ra és a sza va za ti
 jogok tíz szá za lé ká val nem ren del ke zõ rész vé nye sek
 vonatkozásában is elõ ír hat ja.

(3) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kat kell al kal maz ni ab -
ban az eset ben is, ha a rész vény tár sa ság gal az ala pí tó, il let -
ve a rész vé nyes kö ze li hoz zá tar to zó ja [Ptk. 685.  § b) pont], 
élet tár sa, to váb bá, olyan sze mély köt szer zõ dést, amely -
ben az ala pí tó, il let ve a rész vé nyes köz vet le nül vagy köz -
vet ve a sza va za tok több mint öt ven szá za lé ká val vagy
meg ha tá ro zó be fo lyás sal ren del ke zik (Ptk. 685/B.  §).

(4) Az (1) be kez dés ben fog lal tak nem al kal maz ha tók a
tár sa ság te vé keny sé gi kö ré be tar to zó szo ká sos nagy ság -
ren dû szer zõ dé sek kel, a ha tó sá gi ha tá ro zat tal és ha tó sá gi
ár ve rés út ján tör té nõ tu laj don szer zés sel, va la mint a tõzs -
dei ügy le tek kel kap cso lat ban.
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A részvényes jogai és kötelezettségei

A rész vé nyes jo gai

212.  § (1) A rész vé nyes az e fe je zet ben meg ha tá ro zott
jo gok gya kor lá sá ra a rész vény vagy – a (2)–(3) be kez dés -
ben ír tak sze rint ki ál lí tott – le té ti, il let ve tu laj do no si iga zo -
lás bir to ká ban, a rész vény könyv be tör té nõ be jegy zést
köve tõen jo go sult.

(2) De ma te ri a li zált rész vény ese tén az ér ték pa pír szám -
la-ve ze tõ kö te les a rész vé nyes ké ré sé re a rész vény rõl tu -
laj do no si iga zo lást ki ál lí ta ni. A tu laj do no si iga zo lás nak
tar tal maz nia kell a rész vény tár sa ság cég ne vét, a rész vény -
faj tát, a rész vény da rab szá mát, az ér ték pa pír szám la-ve ze tõ 
cég ne vét és cég sze rû alá írá sát, a rész vé nyes ne vét (cég ne -
vét), la kó he lyét (szék he lyét). A köz gyû lé sen való rész vé -
te li jog gya kor lá sá hoz ki ál lí tott tu laj do no si iga zo lás a köz -
gyû lés vagy a meg is mé telt köz gyû lés nap já ig ér vé nyes.

(3) Nyom dai úton elõ ál lí tott és – kü lön tör vény sze -
rinti – ér ték pa pír le tét-ke ze lõ nél le tét be he lye zett rész vény
ese tén az ér ték pa pír le tét-ke ze lõ kö te les a rész vé nyes ké ré -
sé re a rész vény rõl le té ti iga zo lást ki ál lí ta ni. A le té ti iga zo -
lás tar tal má ra és ér vé nyes sé gé nek idõ tar ta má ra a (2) be -
kez dés meg fele lõen irány adó.

(4) A tu laj do no si iga zo lás ki ál lí tá sát köve tõen az ér ték -
pa pír szám la-ve ze tõ az ér ték pa pír szám lán a rész vény re
 vonatkozó vál to zást csak a tu laj do no si iga zo lás egy ide jû
vissza vo ná sa mel lett ve zet het át. A le té ti iga zo lást az ér -
ték pa pír le tét-ke ze lõ nek vissza kell von nia, ha an nak ki ál -
lí tá sát köve tõen a rész vényt a tu laj do nos vagy kép vi se lõ je
ren del ke zé sé re bo csát ja.

(5) A rész vény nek több tu laj do no sa is le het, akik a rész -
vény tár sa ság gal szem ben egy rész vé nyes nek szá mí ta nak;
jo ga i kat csak kö zös kép vi se lõ jük út ján gya ko rol hat ják és a 
rész vé nye se ket ter he lõ kö te le zett sé ge kért egye tem le ge sen 
fe lel nek.

(6) Az ér ték pa pí rok ra vo nat ko zó kü lön tör vény elõ -
írásai alap ján el já ró rész vény esi meg ha tal ma zott a rész -
vény tár sa ság gal szem ben a rész vény esi jo go kat sa ját ne -
vé ben, a rész vé nyes ja vá ra gya ko rol ja.

213.  § (1) A rész vé nyes rész vény esi jo ga it kép vi se lõ út -
ján is gya ko rol hat ja. A könyv vizs gá ló nem le het meg ha tal -
ma zott. Az alap sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban
nem le het meg ha tal ma zott az igaz ga tó ság tag ja, il let ve a
ve zér igaz ga tó (247.  §), a cég ve ze tõ, a rész vény tár sa ság
ve ze tõ ál lá sú mun ka vál la ló ja és a fel ügye lõ bi zott ság tag ja
sem.

(2) Egy kép vi se lõ több rész vé nyest is kép vi sel het, egy
rész vé nyes nek azon ban csak egy kép vi se lõ je le het.

(3) Az alap sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a kép -
vi se le ti meg ha tal ma zás egy köz gyû lés re vagy meg ha tá ro -
zott idõ re, de leg fel jebb ti zen két hó nap ra szól hat. A kép vi -
se le ti meg ha tal ma zás ki ter jed a fel füg gesz tett köz gyû lés

foly ta tá sá ra és a ha tá ro zat kép te len ség  miatt is mé tel ten
össze hí vott köz gyû lés re.

(4) A meg ha tal ma zást köz ok irat vagy tel jes bi zo nyí tó
ere jû ma gán ok irat for má já ban kell a rész vény tár sa ság hoz
be nyúj ta ni.

214.  § A rész vé nyes jo go sult a köz gyû lé sen részt ven ni,
e tör vény ben meg sza bott ke re tek kö zött fel vi lá go sí tást
kér ni, va la mint ész re vé telt és in dít ványt ten ni, sza va za ti
jog gal ren del ke zõ rész vény bir to ká ban pe dig sza vaz ni.

215.  § (1) A köz gyû lés na pi rend jé re tû zött ügy re vo nat -
ko zó an az igaz ga tó ság kö te les min den rész vé nyes nek a
na pi ren di pont tár gya lá sa kor a szük sé ges fel vi lá go sí tást
meg ad ni.

(2) Az igaz ga tó ság a szám vi te li tör vény sze rin ti be szá -
mo ló nak és az igaz ga tó ság, va la mint a fel ügye lõ bi zott ság
je len té sé nek lé nye ges ada ta it a köz gyû lést meg elõ zõ en
leg alább ti zen öt nap pal kö te les a rész vé nye sek tu do má sá ra 
hoz ni.

(3) A rész vé nyest a rész vény tár sa ság üz le ti tit ka i val
kap cso lat ban ti tok tar tá si kö te le zett ség ter he li, en nek meg -
sze gé sé vel a rész vény tár sa ság nak oko zott ká ro kat kö te les
a Ptk. 339.  §-ának sza bá lyai sze rint meg té rí te ni.

216.  § (1) A rész vény hez fû zõ dõ sza va za ti jo got – az e
tör vény ben meg ha tá ro zott ki vé te lek kel – a rész vény név -
ér té ke ha tá roz za meg.

(2) A sza va za ti jog gya kor lá sá nak mód ját – e tör vény és
az ér ték pa pí rok ra vo nat ko zó kü lön tör vény ke re tei kö -
zött – az alap sza bály ha tá roz za meg.

(3) Nem gya ko rol hat ja sza va za ti jo gát a rész vé nyes,
amíg ese dé kes va gyo ni hoz zá já ru lá sát nem tel je sí tet te.

217.  § (1) Azok a rész vé nye sek, akik a sza va za tok leg -
alább öt szá za lé ká val ren del kez nek, – az ok meg je lö lé sé -
vel – írás ban kér he tik az igaz ga tó ság tól, hogy va la mely
kér dést tûz zön a köz gyû lés na pi rend jé re. Az alap sza bály
ezt a jo got a sza va za tok ki sebb há nya dát kép vi se lõ rész vé -
nye sek nek is meg ad hat ja.

(2) A rész vé nye sek az (1) be kez dés sze rin ti jo gu kat a
köz gyû lé si meg hí vó kéz hez vé te lé tõl, il let ve a köz gyû lés
össze hí vá sá ról  szóló hir det mény meg je le né sé tõl szá mí tott
nyolc na pon be lül gya ko rol hat ják.

A részvényes kötelezettségei

218.  § (1) A rész vé nyes kö te les az ál ta la át vett rész vé -
nyek név ér té ké nek, il let ve ki bo csá tá si ér té ké nek meg fe le -
lõ pénz be li és nem pénz be li szol gál ta tást a 210.  § sze rint
meg ha tá ro zott idõ pon tig a rész vény tár sa ság nak be fi zet ni,
il let ve ren del ke zés re bo csá ta ni. A rész vé nyes e kö te le zett -
sé gek alól – az alap tõ ke-le szál lí tás ese tét ki vé ve – nem
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men te sít he tõ; az ál ta la már tel je sí tett va gyo ni hoz zá já ru -
lást a rész vény tár sa ság fenn ál lá sa alatt nem kö ve tel he ti
vissza.

(2) A rész vé nyes – a 210.  §-ban meg ha tá ro zott ha tár -
idõn be lül – a rész vény név ér té ké nek, il let ve ki bo csá tá si
ér té ké nek be fi ze té sé re ak kor kö te les, ami kor az igaz ga tó -
ság az alap sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint erre 
fel szó lít ja. A rész vé nyes fi ze té si kö te le zett sé gé nek a fel -
szó lí tást meg elõ zõ en is ele get te het.

(3) Ha a rész vé nyes rész vény esi joga a 14.  § sze rint
szûnt meg és a rész vé nyes ál tal az alap sza bály ban át ven ni
vál lalt rész vény re jutó va gyo ni hoz zá já ru lás tel je sí té sé nek
kö te le zett sé gét más sze mély nem vál lal ja át, kö te le zõ az
alap tõ ké nek a ké se de lem be esett rész vé nyes ál tal vál lalt
va gyo ni hoz zá já ru lás mér té ké nek meg fe le lõ le szál lí tá sa.

(4) A ké se de lem be esett rész vé nyest az ál ta la tel je sí tett
va gyo ni hoz zá já ru lás ér té ke az alap tõ ke le szál lí tá sát köve -
tõen, il let ve ak kor il le ti meg, ami kor a he lyé be lépõ rész -
vé nyes va gyo ni hoz zá já ru lá sát a rész vény tár sa ság gal
szem ben tel je sí ti.

A társasági vagyon védelme

219.  § (1) A rész vény tár sa ság sa ját tõ ké jé bõl a rész vé -
nyes ja vá ra, an nak tag sá gi jog vi szo nyá ra fi gye lem mel ki -
fi ze tést a tár sa ság fenn ál lá sa so rán ki zá ró lag az e tör vény -
ben meg ha tá ro zott ese tek ben és – az alap tõ ke le szál lí tá sá -
nak ese tét ki vé ve – csak a szám vi te li tör vény ben meg ha tá -
ro zott fel té te lek tel je sü lé se ese tén, a tárgy évi adó zott ered -
mény bõl, il let ve a sza bad ered mény tar ta lék kal ki egé szí tett 
tárgy évi adó zott ered mény bõl tel je sít het. Nem ke rül het sor 
ki fi ze tés re, ha a rész vény tár sa ság nak a szám vi te li tör vény
sze rint he lyes bí tett sa ját tõ ké je nem éri el vagy a ki fi ze tés
kö vet kez té ben nem érné el a rész vény tár sa ság alap tõ ké jét.

(2) Az alap sza bály elõ ír hat ja, hogy az igaz ga tó ság nak
írás ban kell nyi lat koz ni ar ról, hogy az (1) be kez dés sze rin -
ti ki fi ze tés nem ve szé lyez te ti a tár sa ság fi ze tõ ké pes sé gét,
il let ve a hi te le zõk ér de ke i nek ér vé nye sü lé sét. A nyi lat ko -
zat meg té te lé nek el mu lasz tá sá val tör té nõ ki fi ze tés sel, il -
let ve va lót lan nyi lat ko zat té te lé vel oko zott ká ro kért az
igaz ga tó ság tag jai a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk re vo nat ko zó ál -
ta lá nos ren del ke zé sek sze rint fe lel nek.

(3) Az (1) be kez dés al kal ma zá sá ban ki fi ze tés nek mi nõ -
sül a pénz be li és a nem pénz be li va gyo ni ér té kû jut ta tás
egy aránt. Ki vé telt ké pez nek a rész vény tár sa ság ál tal
– a 191.  § (1) be kez dé se és 259.  § (3) be kez dé se alap ján –
el len ér ték nél kül jut ta tott rész vé nyek.

(4) Azo kat a ki fi ze té se ket, ame lye ket az (1) be kez dés
ren del ke zé sei el le né re tel je sí tet tek, a rész vény tár sa ság
 részére vissza kell fi zet ni, fel té ve, hogy a tár sa ság bi zo -
nyít ja a rész vé nyes rossz hi sze mû sé gét.

(5) A ka ma to zó rész vény ki vé te lé vel a rész vény tár sa ság 
ka ma tot a rész vény után nem fi zet het.

220.  § (1) A rész vé nyest a rész vény tár sa ság nak a 219.  §
(1) be kez dé se sze rint fel oszt ha tó és a köz gyû lés ál tal fel -
osz ta ni ren delt ered mé nyé bõl a rész vé nyei név ér té ké re
jutó ará nyos há nyad (osz ta lék) il le ti meg. Osz ta lék ra az a
rész vé nyes jo go sult, aki az osz ta lék fi ze tés rõl dön tõ köz -
gyû lés idõ pont já ban a rész vény könyv ben sze re pel, ki vé -
ve, ha az alap sza bály et tõl el té rõ idõ pon tot ha tá roz meg.
Az alap sza bály le he tõ sé get ad hat arra, hogy a rész vé nyest
meg il le tõ osz ta lék nem pénz be li va gyo ni ér té kû jut ta tás -
ként ke rül jön tel je sí tés re. A rész vé nyes az osz ta lék ra csak
a már tel je sí tett va gyo ni hoz zá já ru lá sa ará nyá ban jo go sult.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak al kal ma zá sá ra az alap -
sza bály ban az egyes rész vény osz tá lyok ra meg ha tá ro zott
kü lön jo gok figye lembe véte lével ke rül het sor.

(3) A köz gyû lés az osz ta lék fi ze tés rõl a szám vi te li tör -
vény sze rin ti be szá mo ló el fo ga dá sá val egy ide jû leg, az
igaz ga tó ság ja vas la tá ra ha tá roz hat. Ha a rész vény tár sa ság -
nál fel ügye lõ bi zott ság mû kö dik, az igaz ga tó ság ja vas la tát
a fel ügye lõ bi zott ság nak elõ ze tesen jóvá kell hagy nia.

221.  § (1) Két, egy mást kö ve tõ szám vi te li tör vény sze -
rin ti be szá mo ló el fo ga dá sa kö zöt ti idõ szak ban – ha az
alap sza bály azt meg en ge di – a rész vény tár sa ság köz gyû lé -
se osz ta lék elõ leg fi ze té sé rõl ak kor ha tá roz hat, ha

a) a szám vi te li tör vény sze rint ké szí tett köz ben sõ mér -
leg alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a rész vény tár sa ság ren -
del ke zik az osz ta lék elõ leg fi ze té sé hez szük sé ges fe de zet -
tel. A ki fi ze tés azon ban nem ha lad hat ja meg az utol só
szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo ló sze rin ti üz le ti év
köny ve i nek le zá rá sa óta ke let ke zett ered mény nek a szám -
vi te li tör vény ben fog lal tak alap ján meg ál la pí tott, il let ve
a sza bad ered mény tar ta lék kal ki egé szí tett össze gét és a
rész vény tár sa ság nak a szám vi te li tör vény sze rint helyes -
bített sa ját tõ ké je a ki fi ze tés foly tán nem csök ken het az
alap tõ ke össze ge alá, to váb bá

b) a rész vé nye sek vál lal ják az osz ta lék elõ leg vissza -
fizetését, amennyi ben utóbb a szám vi te li tör vény sze rin ti
be szá mo ló alap ján – a 219.  § (1) be kez dés ben fog lal tak ra
fi gye lem mel – az osz ta lék fi ze tés re nem len ne jog sza bá lyi
le he tõ ség.

(2) Az alap sza bály fel ha tal maz hat ja az igaz ga tó sá got
arra, hogy a fel ügye lõ bi zott ság elõ ze tes jó vá ha gyá sa mel -
lett a köz gyû lés he lyett ha tá roz zon osz ta lék elõ leg fizeté -
sérõl.

222.  § (1) A 219.  § (4) be kez dé sé ben fog lal ta kat meg -
fele lõen al kal maz ni kell ak kor is, ha a rész vé nyes, bár nem
tag sá gi jog vi szo nyá ra te kin tet tel, olyan ki fi ze tés ben ré sze -
sült, amely re a 219.  § (1) be kez dés ben fog lal tak egyéb ként 
nem ad ná nak le he tõ sé get, és amely a fe le lõs tár sa sá gi gaz -
dál ko dás kö ve tel mé nyé vel össze egyez tet he tet len.
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(2) A rész vény tár sa ság nak a sza va za tok leg alább öt szá -
za lé ká val ren del ke zõ rész vé nye sei, va la mint a rész vény -
tár sa ság azon hi te le zõi, akik nek a ki fi ze tés idõ pont já ban
még nem ese dé kes kö ve te lé se el éri a jegy zett tõke tíz szá -
za lé kát, a költ sé gek meg elõ le ge zé sé vel egy ide jû leg kér he -
tik a cég bí ró ság tól füg get len szak ér tõ ki ren de lé sét an nak
meg vizs gá lá sa vé gett, hogy a ki fi ze tés meg ala poz za-e a
219.  § (4) be kez dés ben fog lal tak al kal ma zá sát. A cég bí ró -
ság el já rá sá ra a tör vényességi fel ügye le ti el já rás ra irány -
adó sza bá lyok meg fele lõen al kal ma zan dók.

Saját részvény

223.  § (1) A rész vény tár sa ság az ál ta la ki bo csá tott rész -
vé nyek nek (sa ját rész vény) az ala pí tás so rán tör té nõ át vé -
te lé re nem jo go sult. A rész vény tár sa ság sa ját rész vé nye it
– e tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – ki zá ró lag
alap tõ kén fe lü li va gyo na fe de ze te mel lett sze rez he ti meg.

(2) A rész vény tár sa ság tu laj do ná ban álló sa ját rész vé -
nyek név ér té ké nek együt tes össze ge nem ha lad hat ja meg
az alap tõ ke tíz szá za lé kát.

(3) Ti los azok nak a rész vé nyek nek a meg szer zé se, ame -
lyek név ér té ké nek, il let ve ki bo csá tá si ér té ké nek tel jes be -
fi ze té se (ren del ke zés re bo csá tá sa) nem tör tént meg.

(4) Ti los a sa ját rész vény meg szer zé se, ha az adott üz le ti 
év ben a rész vény tár sa ság a 219.  § (1) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott fel té te lek hi á nyá ban nem fi zet het osz ta lé kot.
En nek meg ál la pí tá sá ra a szám vi te li tör vény sze rin ti be szá -
mo ló ban és a köz ben sõ mér leg ben fog lal ta kat a mér leg
for du ló nap ját kö ve tõ hat hó na pon be lül le het figye lembe
ven ni.

224.  § A sa ját rész vény meg szer zé sé nek fel té te le, hogy
a köz gyû lés az igaz ga tó sá got arra, a fel té te lek meg ha tá ro -
zá sá val fel ha tal maz za. A fel ha tal ma zás szól hat egy sze ri
al ka lom ra vagy leg fel jebb ti zen nyolc hó na pos idõ tar tam -
ra. A fel ha tal ma zás sal együtt meg kell ha tá roz ni kü lö nö -
sen a meg sze rez he tõ rész vé nyek faj tá ját (osz tá lyát), szá -
mát, név ér té két, vissz ter hes meg szer zés ese té ben az el len -
ér ték leg ala cso nyabb és leg ma ga sabb össze gét.

225.  § (1) Az alap sza bály ren del kez het ar ról, hogy nincs 
szük ség a köz gyû lés ál tal adott elõ ze tes fel ha tal ma zás ra,
ha a rész vé nyek meg szer zé sé re a rész vény tár sa sá got köz -
vet le nül fe nye ge tõ, sú lyos ká ro so dás el ke rü lé se ér de ké ben 
ke rül sor.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti eset ben az igaz ga tó ság a
 soron kö vet ke zõ köz gyû lé sen kö te les tá jé koz ta tást adni
a sa ját rész vé nyek meg szer zé sé nek in do ká ról, a meg szer -
zett rész vé nyek szá má ról, össz név ér té ké rõl, va la mint
e rész vé nyek nek a rész vény tár sa ság alap tõ ké jé hez vi szo -
nyí tott ará nyá ról és a ki fi ze tett el len ér ték rõl.

226.  § (1) Nincs szük ség a köz gyû lés ál tal adott elõ ze tes 
fel ha tal ma zás ra, ha a rész vé nyek meg szer zé sé re a rész -
vény tár sa sá got meg il le tõ kö ve te lés ki egyen lí té sét cél zó,
pe res vagy nem pe res bí ró sá gi el já rás ke re té ben ke rül sor.
Ilyen eset ben a 223.  § (2) és (4) be kez dé sé ben fog lal ta kat
nem kell al kal maz ni.

(2) Nincs szük ség a köz gyû lés ál tal adott fel ha tal ma zás -
ra, ha a rész vé nyek meg szer zé sé re át ala ku lás sal (VI. fe je -
zet) össze füg gés ben ke rül sor. Ilyen eset ben a 223.  § (2) és
(4) be kez dé sé ben fog lal ta kat nem kell al kal maz ni.

(3) Ha a sa ját rész vé nyek meg szer zé sé re az (1) vagy a
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese tek ben ke rül sor, a rész -
vény tár sa ság kö te les a meg szer zett rész vé nyek nek az
alap tõ ke tíz szá za lé kát meg ha la dó ré szét a meg szer zés tõl
szá mí tott há rom éven be lül el ide ge ní te ni vagy az alap tõ ke
csök ken té sé vel be von ni.

(4) Ha a rész vény tár sa ság a sa ját rész vé nyek meg szer -
zé se so rán tör vénybe üt kö zõ mó don járt el, kö te les a rész -
vé nye ket azok meg szer zé sé tõl szá mí tott egy éven be lül
 elidegeníteni vagy az alap tõ ke csök ken té sé vel be von ni.

227.  § A rész vény tár sa ság a meg szer zett sa ját rész vény
alap ján sza va za ti jo got nem gya ko rol hat, a sa ját rész vényt
a ha tá ro zat ké pes ség meg ál la pí tá sá nál, va la mint a jegy zé si
el sõbb sé gi jog gya kor lá sá val össze füg gés ben is fi gyel men 
kí vül kell hagy ni. A sa ját rész vény re esõ osz ta lé kot, il let ve 
ka ma tot – ha az alap sza bály el té rõ en nem ren del ke zik –
az osz ta lék ra jo go sult rész vé nye se ket meg il le tõ ré sze se -
dés ként kell rész vé nye ik ará nyá ban szá mí tás ba ven ni.
Az osz ta lék ra való jo go sult ság sza bá lyai meg fele lõen
 alkalmazandók a rész vény tár sa ság meg szû né se ese tén a
tár sa sá gi va gyon fel osz tá sa so rán is.

228.  § (1) A sa ját rész vény re vo nat ko zó sza bá lyok al -
kal ma zan dók azok ban az ese tek ben is, ami kor a rész vény -
tár sa ság rész vé nye it olyan rész vény tár sa ság vagy kor lá tolt 
fe le lõs sé gû tár sa ság szer zi meg, amely ben a rész vény tár -
sa ság – köz vet le nül vagy köz vet ve – a sza va za tok több
mint öt ven szá za lé ká val vagy meg ha tá ro zó be fo lyás sal
ren del ke zik (Ptk. 685/B.  §).

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak irány adó ak ab ban az
eset ben is, ha a rész vény tár sa ság rész vé nye it olyan kül föl -
di szék hellyel ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság szer zi meg,
amely – a rá irány adó jog sze rint – rész vény tár sa ság nak
vagy kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság nak mi nõ sül.

(3) A rész vény tár sa ság ál tal meg szer zett sa ját rész vé -
nyek kel azo no san kell meg ítél ni, ha har ma dik sze mély a
rész vé nyek meg szer zé se so rán sa ját ne vé ben, de a rész -
vény tár sa ság ja vá ra jár el.

(4) A 223–226.  §-ok ban fog lal ta kat kell al kal maz ni ak -
kor is, ha a rész vény tár sa ság – ide ért ve az (1)–(3) be kez -
dés sze rin ti ese te ket – sa ját rész vé nye it kö ve te lés biz to sí -
té ká ul fo gad ja el.
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229.  § (1) A rész vény tár sa ság nem nyújt hat köl csönt,
nem ad hat biz to sí té kot, to váb bá pénz ügyi kö te le zett sé ge it
azok ese dé kes sé vá lá sát meg elõ zõ en nem tel je sít he ti, ha
an nak cél ja az ál ta la ki bo csá tott rész vé nyek har ma dik sze -
mély ré szé rõl tör té nõ meg szer zé sé nek az elõ se gí té se.

(2) Az (1) be kez dés be fog lal tak ba üt kö zõ szer zõ dés
sem mis.

(3) Az (1) be kez dés ben fog lal tak nem al kal maz ha tók
azok ra az ügy le tek re, ame lyek köz vet le nül vagy köz vet ve
a rész vény tár sa ság mun ka vál la lói – ide ért ve a rész vény -
tár sa ság több sé gi be fo lyá sa alatt álló tár sa sá gok mun ka -
vál la ló it – vagy a mun ka vál la lók ál tal e cél ra ala pí tott szer -
ve ze tek rész vény szer zé sét se gí tik elõ, to váb bá a ban kok és 
más hi tel in té ze tek ál tal ren des üz let me ne tük so rán meg kö -
tött ügy le tek re.

230.  § Nem mi nõ sül nek sa ját rész vény nek azok a rész -
vé nyek, ame lye ket a rész vény tár sa ság e tör vény vagy az
alap sza bály ren del ke zé se sze rint ide ig le ne sen kö te les
meg sze rez ni (191.  §, 193.  §). Ezek kel a rész vé nyek kel a
rész vény tár sa ság rész vény esi jo go kat nem gya ko rol hat.

A részvénytársaság szervezete

A közgyûlés

231.  § (1) A köz gyû lés a rész vény tár sa ság leg fõbb szer -
ve, amely a rész vé nye sek összes sé gé bõl áll.

(2) A köz gyû lés ki zá ró la gos ha tás kö ré be tar to zik:
a) dön tés – ha e tör vény el té rõ en nem ren del ke zik –

az alap sza bály meg ál la pí tá sá ról és mó do sí tá sá ról;
b) dön tés a rész vény tár sa ság mû kö dé si for má já nak

meg vál toz ta tá sá ról;
c) a rész vény tár sa ság át ala ku lá sá nak és jog utód nél kü li 

meg szû né sé nek el ha tá ro zá sa;
d) a 37.  §-ban fog lalt ki vé tel lel az igaz ga tó ság tag ja i -

nak, il let ve a ve zér igaz ga tó nak (247.  §), to váb bá a fel -
ügye lõ bi zott ság tag ja i nak és a könyv vizs gá ló nak a meg -
választása, vissza hí vá sa, dí ja zá sá nak meg ál la pí tá sa;

e) a szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo ló jóváha -
gyása;

f) dön tés – ha e tör vény el té rõ en nem ren del ke zik –
 osztalékelõleg fi ze té sé rõl;

g) dön tés a nyom dai úton elõ ál lí tott rész vény demate -
rializált rész vénnyé, il let ve a de ma te ri a li zált rész vény
nyom dai úton elõ ál lí tott rész vénnyé tör té nõ át ala kí tá sá ról;

h) az egyes rész vény so ro za tok hoz fû zõ dõ jo gok meg -
vál toz ta tá sa, il let ve az egyes rész vény faj ták, osz tá lyok át -
ala kí tá sa;

i) dön tés – ha e tör vény más ként nem ren del ke zik –
az át vál toz tat ha tó vagy jegy zé si jo got biz to sí tó köt vény
ki bo csá tá sá ról;

j) dön tés – ha e tör vény más ként nem ren del ke zik –
az alap tõ ke fel eme lé sé rõl;

k) dön tés – ha e tör vény más ként nem ren del ke zik –
az alap tõ ke le szál lí tá sá ról;

l) dön tés a jegy zé si el sõbb sé gi jog gya kor lá sá nak ki zá -
rá sá ról;

m) dön tés min den olyan kér dés ben, amit tör vény vagy
az alap sza bály a köz gyû lés ki zá ró la gos ha tás kö ré be utal.

232.  § (1) A köz gyû lést az alap sza bály ban meg ha tá ro -
zott gya ko ri ság gal, de leg alább éven te egy szer össze kell
hív ni. Szük ség ese tén rend kí vü li köz gyû lés bár mi kor
össze hív ha tó.

(2) A köz gyû lést – ha e tör vény más képp nem rendel -
kezik – az igaz ga tó ság hív ja össze.

(3) A köz gyû lést az alap sza bály ban meg ha tá ro zott mó -
don, a köz gyû lés kez dõ nap ját leg alább ti zen öt nap pal
meg elõ zõ en a rész vé nye sek nek kül dött meg hí vó út ján kell 
össze hív ni. Az alap sza bály ren del kez het úgy is, hogy
azok nak a rész vé nye sek nek, akik ezt kí ván ják, a köz gyû -
lés re  szóló meg hí vót elekt ro ni kus úton kell meg kül de ni.

(4) A meg hí vó tar tal maz za:
a) a rész vény tár sa ság cég ne vét és szék he lyét;
b) a köz gyû lés idõ pont ját és he lyét;
c) a köz gyû lés meg tar tá sá nak mód ját;
d) kon fe ren cia-köz gyû lés ese tén a sza va zá si meg ha tal -

ma zott ne vét, el ér he tõ sé gét;
e) a köz gyû lés na pi rend jét;
f) a sza va za ti jog gya kor lá sá hoz az alap sza bály ban elõ -

írt fel té te le ket;
g) a köz gyû lés ha tá ro zat kép te len sé ge ese té re a meg -

ismételt köz gyû lés he lyét és ide jét.

(5) A köz gyû lés he lye, ha az alap sza bály vagy az igaz -
ga tó ság el té rõ en nem ren del ke zik, a rész vény tár sa ság
szék he lye vagy te lep he lye.

233.  § (1) A köz gyû lé sen meg je lent rész vé nye sek rõl je -
len lé ti ívet kell ké szí te ni, ame lyen fel kell tün tet ni a rész -
vé nyes, il let ve kép vi se lõ je ne vét (cé gét) és la kó he lyét
(szék he lyét), rész vé nyei szá mát és az õt meg il le tõ sza va -
za tok szá mát, va la mint a köz gyû lés idõ tar ta ma alatt a je -
len lé võk sze mé lyé ben be kö vet ke zett vál to zá so kat.

(2) A je len lé ti ívet a köz gyû lés el nö ke és a jegy zõ -
könyv ve ze tõ alá írá sá val hi te le sí ti.

234.  § (1) A köz gyû lés ha tá ro zat ké pes, ha azon a sza va -
zás ra jo go sí tó rész vé nyek ál tal meg tes te sí tett sza va za tok
több mint fe lét kép vi se lõ rész vé nyes je len van.

(2) Ha a köz gyû lés nem ha tá ro zat ké pes, a meg is mé telt
köz gyû lés az ere de ti na pi ren den sze rep lõ ügyek ben – az
alap sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – a meg je len -
tek szá má ra te kin tet nél kül ha tá ro zat ké pes. A nem ha tá ro -
zat ké pes és a meg is mé telt köz gyû lés kö zött – az alap sza -
bály el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – leg alább há rom nap -
nak kell el tel nie, de ez az idõ tar tam nem le het hosszabb,
mint hu szon egy nap.
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(3) Az alap sza bály mó dot ad hat a köz gyû lés fel füg gesz -
té sé re. Ha a köz gyû lést fel füg gesz tik, azt har minc na pon
be lül foly tat ni kell. Eb ben az eset ben a köz gyû lés össze hí -
vá sá ra és a köz gyû lés tiszt ség vi se lõ i nek meg vá lasz tá sá ra
vo nat ko zó sza bá lyo kat nem kell al kal maz ni. A köz gyû lést
csak egy al ka lom mal le het fel füg gesz te ni.

235.  § Az alap sza bály a ha tá ro zat ké pes ség gel kap cso la -
tos ren del ke zé sek [234.  § (1) be kez dés] al kal ma zá sát az
egy sze rû több sé get igény lõ kér dé sek el dön té sé nél ki zár -
hat ja vagy azo kat el té rõ en sza bá lyoz hat ja.

236.  § (1) A köz gyû lés nek a 231.  § (2) be kez dé sé nek
a)–c), h) és k) pont ja i ban fel so rolt ügyek ben, ha a tör vény
el té rõ en nem ren del ke zik, a ha tá ro za ti ja vas la tot leg alább
há rom ne gye des több ség gel kell el fo gad nia. Az alap sza -
bály a fel so rolt ügye ken kí vül is elõ ír hat ja a sza va za tok
leg alább há rom ne gye des több sé gé vel tör té nõ ha tá ro zat ho -
za talt.

(2) Ha az alap sza bály mó do sí tá sá ra az alap tõ ke fel eme -
lé sé rõl vagy le szál lí tá sá ról ho zott köz gyû lé si ha tá ro zat
vég re haj tá sá val össze füg gés ben, az alap tõ ke nagy sá gá nak 
meg ha tá ro zá sa vé gett ke rül sor, a köz gyû lés nek az alap -
sza bály mó do sí tá sá ra vo nat ko zó jó vá ha gyó dön té se az
alap tõ ke fel eme lé sé vel vagy le szál lí tá sá val össze füg gõ
köz gyû lé si ha tá ro zat el fo ga dá sá val meg adott nak tekin -
tendõ.

237.  § Alap sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a
köz gyû lés olyan ha tá ro za ta, amely va la mely rész vény so -
ro zat hoz kap cso ló dó jo got hát rá nyo san vál toz tat meg, ak -
kor hoz ha tó meg, ha ah hoz az érin tett rész vény so ro za tok
rész vé nye sei az alap sza bály ban meg ha tá ro zott mó don
 külön is hoz zá já rul nak. En nek so rán a rész vény hez fû zõ dõ 
sza va za ti jog eset le ges kor lá to zá sá ra vagy ki zá rá sá ra
 vonatkozó ren del ke zé sek – ide nem ért ve a 227.  § sze rint
ki zárt sza va za ti jo go sult sá got – nem al kal maz ha tók.
A hoz zá já ru lás meg adá sá nak mód já ra vo nat ko zó rész le tes
sza bá lyo kat az alap sza bály ban kell meg ál la pí ta ni.

238.  § (1) A köz gyû lés rõl jegy zõ köny vet kell ké szí te ni,
amely tar tal maz za:

a) a rész vény tár sa ság cég ne vét és szék he lyét;
b) a köz gyû lés meg tar tá sá nak mód ját, he lyét és ide jét;
c) a köz gyû lés le ve ze tõ el nö ké nek, a jegy zõ könyv ve -

ze tõ nek, a jegy zõ könyv hi te le sí tõ jé nek és a sza va zat szám -
lá lók nak a ne vét;

d) a köz gyû lé sen le zaj lott fon to sabb ese mé nye ket, az
el hang zott in dít vá nyo kat;

e) a ha tá ro za ti ja vas la to kat, az azok ra le adott sza va za -
tok és el len sza va za tok szá mát, va la mint a sza va zás tól tar -
tóz ko dók szá mát.

(2) A jegy zõ köny vet a jegy zõ könyv ve ze tõ és a köz gyû -
lés le ve ze tõ el nö ke írja alá, és egy erre meg vá lasz tott, je len 
lévõ rész vé nyes hi te le sí ti.

(3) Az igaz ga tó ság a köz gyû lé si jegy zõ könyv nek vagy
ki vo na tá nak egy hi te les pél dá nyát, a je len lé ti ívet a köz -
gyû lés be fe je zé sét kö ve tõ har minc na pon be lül kö te les a
cég bí ró ság hoz be nyúj ta ni.

(4) Bár mely rész vé nyes a köz gyû lé si jegy zõ könyv bõl
ki vo nat vagy má so lat ki adá sát kér he ti az igaz ga tó ság tól.

239.  § (1) Az alap sza bály ren del kez het a köz gyû lés oly
mó don tör té nõ meg tar tá sá ról is, hogy a rész vé nye sek a
köz gyû lé sen nem köz vet len sze mé lyes je len lét tel, ha nem
az alap sza bály ban fog lal tak sze rint, erre al kal mas, a rész -
vé nye sek kö zöt ti pár be szé det, il let ve vi tát kor lá to zás
 nélkül le he tõ vé tevõ elekt ro ni kus hír köz lõ esz köz köz ve tí -
té sé vel vesz nek részt, amely a sze mé lyes rész vé tel lel
egyen ér té kû rész vény esi jog gya kor lás ra ad le he tõ sé get.
A kon fe ren cia-köz gyû lés meg tar tá sa so rán nem al kal maz -
ha tók olyan elekt ro ni kus hír köz lõ esz kö zök, il let ve a köz -
gyû lés nem tart ha tó meg olyan fel té te lek kel, ame lyek nem
te szik le he tõ vé a kon fe ren cia-köz gyû lé sen részt ve võk
sze mé lyé nek meg ál la pí tá sát, to váb bá nem al kal maz ha tók
olyan fel té te lek, ame lyek va la mely rész vé nyes vagy a
rész vé nye sek meg ha tá ro zott cso port ja te kin te té ben hát rá -
nyos kü lönb ség té telt ered mé nyez nek.

(2) Ha az alap sza bály a kon fe ren cia-köz gyû lés meg tar -
tá sát le he tõ vé te szi, és nem tar tal maz a rész vé tel lel kap -
cso lat ban el té rõ ren del ke zést, a rész vé nye sek sza ba don
dön te nek sa ját rész vé te lük mód já ról. Ilyen eset ben azok -
nak a rész vé nye sek nek, akik a köz gyû lé sen sze mé lye sen
vesz nek részt, e szán dé ku kat leg alább öt nap pal a köz gyû -
lés nap ja elõtt be kell je len te ni ük a rész vény tár sa ság nak.
Mind azo kat a rész vé nye se ket, akik e szán dé kuk ról a rész -
vény tár sa sá got ha tár idõ ben nem tá jé koz tat ják, úgy kell
 tekinteni, mint akik a köz gyû lé sen te le kom mu ni ká ci ós
kap cso la ton ke resz tül vesz nek részt.

(3) A köz gyû lés sel, il let ve a te le kom mu ni ká ci ós kap -
cso lat biz to sí tá sá val össze füg gés ben a rész vény tár sa ság -
nál fel me rü lõ költ sé ge ket a rész vény tár sa ság vi se li, azok a
rész vé nye sek re nem há rít ha tók át.

240.  § (1) Az alap sza bály ren del kez het úgy, hogy a
rész vény tár sa ság éves ren des köz gyû lé sén csak sze mé lyes
meg je le nés sel le het részt ven ni, to váb bá meg ha tá roz hat ja
azo kat az egyéb kér dé se ket, ame lyek a kon fe ren cia-köz -
gyû lé sen nem tár gyal ha tók.

(2) Az alap sza bály ren del kez het úgy is, hogy nem tart -
ha tó kon fe ren cia-köz gyû lés olyan in ter net kap cso lat köz -
be ik ta tá sá val, amely a han got nem köz ve tí ti.

(3) Az alap sza bály ki mond hat ja, hogy nem tart ha tó
kon fe ren cia-köz gyû lés, ha a rész vény tár sa ság nak a sza va -
za tok leg alább öt szá za lé ká val ren del ke zõ rész vé nye sei
– az ok meg je lö lé sé vel – írás ban ez el len, a köz gyû lés
meg tar tá sa elõtt leg alább öt nap pal til ta koz nak, és egy ben
ké rik a köz gyû lés ha gyo má nyos mó don tör té nõ megtar -
tását.
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241.  § (1) A kon fe ren cia-köz gyû lés meg nyi tá sa elõtt a
köz gyû lé sen köz vet len sze mé lyes je len lét tel részt ven ni
kí vá nó rész vé nye sek rész vény esi jo go sult sá gát a rész -
vény könyv ada tai alap ján el len õriz ni kell. Alap sza bály ban 
vagy an nak fel ha tal ma zá sa alap ján köz gyû lé si ha tá ro zat -
ban kell ren del kez ni ar ról, hogy a köz gyû lé sen te le kom -
mu ni ká ci ós kap cso lat út ján részt vevõ rész vé nye sek sze -
mély azo nos sá ga mi ként el len õri zen dõ, ren del kez ni kell
to váb bá a sza va zás mód já ról és ered mé nyé nek hi te les
meg ál la pí tá sá ról, a köz gyû lés tiszt ség vi se lõ i nek meg vá -
lasz tá sá ról, va la mint a rész vé nyest meg il le tõ fel szó la lá si
és ja vas lat té te li jog gya kor lá sá nak fel té te le i rõl.

(2) A kon fe ren cia-köz gyû lé sen el hang zot ta kat és a
 hozott ha tá ro za to kat hi te les mó don úgy kell rög zí te ni,
hogy az utóbb is el len õriz he tõ le gyen. Ha a köz gyû lé sen
el hang zot tak ról fel vé tel ké szült, azon ban a köz gyû lé sen
ho zott ha tá ro za tot be kell nyúj ta ni a cég bí ró ság hoz, a fel -
vé tel alap ján jegy zõ köny vet kell ké szí te ni, ame lyet az
igaz ga tó ság hi te le sít.

242.  § (1) Az alap sza bály elõ ír hat ja, hogy – a szám vi te li 
tör vény sze rin ti be szá mo ló jó vá ha gyá sát ki vé ve – a rész -
vé nye sek a köz gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dé sek ben
köz gyû lés tar tá sa nél kül is ha tá roz hat nak.

(2) A köz gyû lés tar tá sa nél kül dön tés re bo csá tott ha tá -
ro za tok ter ve ze tét a rész vé nye sek nek az igaz ga tó ság írás -
ban kö te les meg kül de ni úgy, hogy a dön tés re a rész vé nye -
sek nek – alap sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – leg -
alább nyolc nap áll jon ren del ke zés re. A rész vé nye sek e ha -
tár idõ el tel te elõtt küld he tik meg írás ban sza va za tu kat.

(3) A sza va zás ra meg sza bott ha tár idõ utol só nap ját
 követõ há rom na pon be lül vagy ha va la mennyi rész vé nyes
sza va za ta ezt meg elõ zõ en ér ke zik meg, ak kor e nap tól szá -
mí tott há rom na pon be lül a rész vény tár sa ság igaz ga tó sá ga
meg ál la pít ja a sza va zás ered mé nyét és azt to váb bi há rom
na pon be lül írás ban köz li a rész vé nye sek kel.

(4) Két ség ese tén a dön tés re bo csá tott ha tá ro zat ter ve ze -
tek nek a rész vé nye sek hez tör tént meg ér ke zé sét a rész -
vény tár sa ság, a sza va zat nak a ha tár idõ le tel te elõtt tör té nõ
el kül dé sét és a rész vény tár sa ság hoz tör tént meg ér ke zé sét
a rész vé nyes kö te les bi zo nyí ta ni.

(5) Az alap sza bály ren del kez het úgy is, hogy a rész -
vény tár sa ság nak a sza va za tok leg alább öt szá za lé ká val
ren del ke zõ rész vé nye se i nek a ké ré sé re össze kell hív ni a
köz gyû lést a ha tá ro zat ter ve ze tek meg tár gya lá sá ra.

(6) A köz gyû lés tar tá sa nél kül tör té nõ ha tá ro zat ho za tal -
ra a köz gyû lés re vo nat ko zó sza bá lyok meg fele lõen al kal -
ma zan dók.

Az igazgatóság

243.  § (1) Ha e tör vény ki vé telt nem tesz, az igaz ga tó ság 
a rész vény tár sa ság ügy ve ze tõ szer ve, amely leg alább há -

rom, leg fel jebb ti zen egy ter mé sze tes sze mély tag ból áll.
El nö két maga vá laszt ja tag jai kö zül. Az alap sza bály úgy is
ren del kez het, hogy az igaz ga tó ság el nö két köz vet le nül a
köz gyû lés vá laszt ja.

(2) Az igaz ga tó ság jo ga it és fel ada ta it tes tü let ként gya -
ko rol ja. Az igaz ga tó ság tag ja i nak egy más kö zöt ti fel adat-
és ha tás kör meg osz tá sá ról az igaz ga tó ság ál tal el fo ga dott
ügy rend ben kell ren del kez ni.

(3) Az igaz ga tó ság ügy rend je le he tõ vé te he ti, hogy az
igaz ga tó ság ülé sén a ta gok nem sze mé lyes je len lét tel, ha -
nem elekt ro ni kus hír köz lõ esz köz köz ve tí té sé vel ve gye -
nek részt. Ez eset ben az ülés meg tar tá sá nak rész le tes sza -
bá lya it az ügy rend ben meg kell ál la pí ta ni.

(4) Az igaz ga tó ság tag jai a rész vény tár sa ság köz gyû lé -
sén ta nács ko zá si jog gal vesz nek részt.

244.  § (1) A rész vény tár sa ság szám vi te li tör vény sze -
rinti be szá mo ló já nak az elõ ter jesz tése az igaz ga tó ság fel -
ada ta.

(2) Az igaz ga tó ság az ügy ve ze tés rõl, a tár sa ság va gyo ni
hely ze té rõl és üz let po li ti ká já ról az alap sza bály ban meg ha -
tá ro zott gya ko ri ság gal, de leg alább éven te egy szer a köz -
gyû lés, há rom ha von ta a fel ügye lõ bi zott ság ré szé re je len -
tést ké szít.

(3) Az igaz ga tó ság gon dos ko dik rész vény tár sa ság üz le -
ti köny ve i nek sza bály sze rû ve ze té sé rõl.

245.  § (1) Az igaz ga tó ság kö te les nyolc na pon be lül
– a fel ügye lõ bi zott ság egy ide jû ér te sí té se mel lett – a szük -
sé ges in téz ke dé sek meg té te le cél já ból a köz gyû lést össze -
hív ni, ha tu do má sá ra jut, hogy

a) a rész vény tár sa ság sa ját tõ ké je a vesz te ség kö vet -
kez té ben az alap tõ ke két har ma dá ra csök kent, vagy

b) sa ját tõ ké je a 207.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott 
összeg alá csök kent, vagy

c) a rész vény tár sa sá got fi ze tés kép te len ség fe nye ge ti,
vagy fi ze té se it meg szün tet te, il let ve ha va gyo na tartozá -
sait nem fe de zi.

(2) Az (1) be kez dés ben meg je lölt ese tek ben a rész vé -
nye sek nek ha tá roz ni uk kell az alap tõ ke biz to sí tá sá ról, il -
let ve an nak mód já ról, így kü lö nö sen a rész vé nye sek ál tal
tör té nõ be fi ze tés elõ írásáról, il let ve az alap tõ ke le szál lí tá -
sá ról, to váb bá a tár sa ság nak más tár sa ság gá tör té nõ át ala -
ku lá sá ról, ezek hi á nyá ban pe dig a tár sa ság meg szün te té sé -
rõl.

246.  § Ha a köz gyû lés be fe je zé sét kö ve tõ há rom hó na -
pon be lül az össze hí vá sá ra okot adó, a 245.  § (1) be kez dé -
sé nek a) pont ja sze rin ti kö rül mény vál to zat la nul fenn áll,
az alap tõ ke le szál lí tá sa kö te le zõ.

247.  § Az alap sza bály úgy is ren del kez het, hogy igaz ga -
tó ság vá lasz tá sá ra nem ke rül sor és az igaz ga tó ság e tör -
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vény ben meg ha tá ro zott jo ga it egy ve ze tõ tiszt ség vi se lõ
(ve zér igaz ga tó) gya ko rol ja.

Az alaptõke felemelése

248.  § (1) Az alap tõ ke fel eme lé se
a) új rész vé nyek for ga lom ba ho za ta lá val;
b) az alap tõ kén fe lü li va gyon ter hé re;
c) dol go zói rész vény for ga lom ba ho za ta lá val; il let ve
d) fel té te les alap tõ ke-eme lés ként, át vál toz tat ha tó köt -

vény for ga lom ba ho za ta lá val
tör té nik.

(2) Az új rész vény és köt vény for ga lom ba ho za ta la zárt -
kö rû vagy nyil vá nos mó don tör tén het.

(3) Az (1)–(2) be kez dés sze rin ti alap tõ ke-eme lé si ese -
tek és mó dok egy ide jû leg is el ha tá roz ha tók és vég re hajt -
ha tók.

249.  § Ha a rész vény tár sa ság új rész vé nyek nyil vá nos
for ga lom ba ho za ta lá val alap tõ ké jé nek fel eme lé sét ha tá -
roz za el, a köz gyû lés nek elõ ze tesen ha tá roz nia kell a rész -
vény tár sa ság mû kö dé si for má já nak meg vál toz ta tá sá ról
(173.  §).

250.  § (1) A rész vény tár sa ság alap tõ ké je fel eme lé sé rõl
– ha e tör vény el té rõ en nem ren del ke zik – a köz gyû lés ha -
tá roz.

(2) Ha a rész vény tár sa ság el té rõ rész vény faj tá ba, il let ve 
rész vény osz tály ba tar to zó rész vé nye ket ho zott for ga lom -
ba, az alap sza bály elõ ír hat ja, hogy az alap tõ ke fel eme lé sét
el ha tá ro zó köz gyû lé si ha tá ro zat ér vé nyes sé gé nek felté -
tele, hogy a tõ ke eme lés sel – az alap sza bály ban fog lal tak
sze rint – érin tett nek mi nõ sü lõ rész vény faj ta, il let ve rész -
vény osz tály rész vé nye sei az alap sza bály ban meg ha tá ro -
zott mó don az alap tõ ke fel eme lé sé hez kü lön hozzájárul -
janak. En nek so rán a rész vény hez fû zõ dõ sza va za ti jog
eset le ges kor lá to zá sá ra vagy ki zá rá sá ra vo nat ko zó ren del -
ke zé sek – ide nem ért ve a 227.  § sze rint ki zárt sza va za ti
 jogosultságot – nem al kal maz ha tók. A hoz zá já ru lás meg -
adá sá nak mód já ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat az
alap sza bály ban kell meg ál la pí ta ni.

251.  § (1) Az alap sza bály az alap tõ ke pénz be li hoz zá já -
ru lás el le né ben tör té nõ fel eme lé se ese té re a rész vé nye sek -
nek, az át vál toz tat ha tó, il let ve jegy zé si jo got biz to sí tó köt -
vé nyek tu laj do no sa i nak a rész vé nyek át vé te lé re elsõbb -
ségi jo got biz to sít hat. Rész vé nyek át vé te lé re vo nat ko zó
el sõbb sé gi jog biz to sí tá sa ese tén leg alább az el sõbb sé gi
jog gya kor lá sá ra jo go sul tak kö rét, sor rend jét és a ren -
delkezésre álló idõ tar ta mot az alap sza bály ban kell sza bá -
lyoz ni.

(2) Ha a rész vény tár sa ság jegy zé si jo got biz to sí tó köt -
vényt bo csát ki, az (1) be kez dés sze rin ti el sõbb sé gi jog ról
a köt vény ki bo csá tá sa elõtt ren del kez ni és a jegy zé si jo got
biz to sí tó köt vé nyek tu laj do no sai szá má ra a rész vé nyek át -
vé te lé re vo nat ko zó el sõbb sé gi jo got biz to sí ta ni kell.

252.  § (1) A rész vény tár sa ság köz gyû lé se, ha az alap -
sza bály en nek le he tõ sé gét nem zár ja ki, köz gyû lé si ha tá ro -
zat ban fel ha tal maz hat ja az igaz ga tó sá got az alap tõ ke fel -
eme lé sé re. A fel ha tal ma zás ban meg kell ha tá roz ni azt a
leg ma ga sabb össze get (jó vá ha gyott alap tõ ke), amellyel az
igaz ga tó ság a rész vény tár sa ság alap tõ ké jét a köz gyû lé si
ha tá ro zat ban meg sza bott, leg fel jebb öt éves idõ tar tam alatt
össze sen fel emel he ti. El té rõ köz gyû lé si ha tá ro zat hi á nyá -
ban az alap tõ ke fel eme lé sé re  szóló, meg újít ha tó fel ha tal -
ma zás a 248.  § (1) és (2) be kez dé se sze rin ti va la mennyi
alap tõ ke-eme lé si eset re és mód ra vo nat ko zik.

(2) Az igaz ga tó ság nak az alap tõ ke fel eme lé sé re tör té nõ
fel ha tal ma zá sa egy ben fel jo go sít ja és kö te le zi az igaz ga tó -
sá got az alap tõ ke fel eme lé sé vel kap cso la tos, a tör vény
vagy az alap sza bály sze rint egyéb ként a köz gyû lés ha tás -
kö ré be tar to zó dön té sek meg ho za ta lá ra, ide ért ve az alap -
sza bály nak az alap tõ ke fel eme lé se  miatt szük sé ges mó do -
sí tá sát is.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti köz gyû lé si ha tá ro zat ról
 szóló köz le ményt az igaz ga tó ság kö te les a ha tá ro zat meg -
ho za ta lát kö ve tõ har minc na pon be lül a Cég köz löny ben
köz zé ten ni.

253.  § Az alap tõ ke-eme lés, il let ve an nak cég jegy zék be
tör té nõ be jegy zé se so rán az ala pí tás ra irány adó sza bá lyo -
kat meg fele lõen al kal maz ni kell.

Alaptõke-emelés új részvények
forgalomba hozatalával

254.  § (1) A rész vény tár sa ság alap tõ ké jét új rész vé nyek
zárt kö rû, il let ve nyil vá nos for ga lom ba ho za ta lá val emel -
he ti fel.

(2) A rész vény tár sa ság alap tõ ké jét új rész vé nyek for ga -
lom ba ho za ta lá val ak kor emel he ti fel, ha ko ráb ban for ga -
lom ba ho zott va la mennyi rész vé nyé nek név ér té két, il let ve
ki bo csá tá si ér té két be fi zet ték, a nem pénz be li hoz zá já ru -
lást pe dig ma ra dék ta la nul a rész vény tár sa ság ren del ke zé -
sé re bo csá tot ták.

255.  § (1) Az alap tõ ké nek új rész vé nyek for ga lom ba ho -
za ta lá val tör té nõ fel eme lé sé rõl  szóló köz gyû lé si ha tá ro -
zat ban meg kell ha tá roz ni:

a) az alap tõ ke-eme lés mód ját;
b) az alap tõ ke-eme lés össze gét, szük ség sze rint leg -

kisebb ter ve zett össze gét;
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c) az alap tõ ke-eme lés hez kap cso ló dó alap sza bály
 módosítás ter ve ze tét, ezen be lül a ki bo csá tan dó új rész vé -
nyek szá mát, so ro za tát, il let ve a so ro zat ba tar to zó rész vé -
nyek faj tá já hoz, rész vény osz tá lyá hoz, rész vény so ro za tá -
hoz kap cso ló dó jo go kat, a rész vé nyek elõ ál lí tá sá nak mód -
ját, név ér té két, il let ve ki bo csá tá si ér té két (rész vény jel lem -
zõk), to váb bá a rész vé nyek név ér té ke vagy ki bo csá tá si
 értéke be fi ze té sé nek fel té te le it;

d) a nem pénz be li hoz zá já ru lás tár gyát, ér té két, az el le -
né ben adan dó rész vé nyek szá mát és egyéb jel lem zõ it, a
hoz zá já ru lást szol gál ta tó ne vét (cé gét), la kó he lyét, szék -
he lyét és az elõ ze tes ér té ke lést vég zõ könyv vizs gá ló ne vét
(cé gét), szék he lyét (la kó he lyét), a szol gál ta tás idõ pont ját;

e) a rész vé nyek át vé te lé re vo nat ko zó nyi lat ko zat meg -
té te lé re ren del ke zés re álló idõ tar ta mot.

(2) Az alap tõ ke-eme lést el ha tá ro zó köz gyû lé si ha tá ro -
zat ban meg kell je löl ni azo kat a sze mé lye ket, aki ket a köz -
gyû lés fel jo go sít a rész vé nyek át vé te lé re, fel té ve, hogy az
arra jo go sul tak jegy zé si el sõbb sé gük kel nem él tek. A köz -
gyû lés ha tá ro za tá ban meg kell je löl ni az egyes sze mé lyek
ál tal át ve he tõ rész vé nyek szá mát és jel lem zõ it.

(3) A rész vé nyek át vé te lé re – ha az alap sza bály el té rõ en 
nem ren del ke zik – csak olyan sze mély je löl he tõ ki, aki a
rész vé nyek át vé te lé re és a rész vé nyek el len ér té ké nek szol -
gál ta tá sá ra vo nat ko zó elõ ze tes kö te le zett ség vál la ló nyi lat -
ko za tot meg tet te. A nyi lat ko zat nak tar tal maz nia kell a vál -
lalt pénz be li, il let ve nem pénz be li hoz zá já ru lás pon tos
össze gét, il let ve le írá sát és ér té két, va la mint a nem pénz be -
li hoz zá já ru lás szol gál ta tá sá nak idõ pont ját. A rész vény tár -
sa ság a kö te le zett ség vál la ló nyi lat ko zat ban fog lal tak tól el -
té rõ en több pénz be li vagy nem pénz be li hoz zá já ru lás szol -
gál ta tá sá ra a nyi lat ko zat te võt a rész vé nyek át vé te lé re vo -
nat ko zó ha tá ro za tá ban nem je löl he ti ki.

256.  § (1) Az alap tõ ke-eme lést el ha tá ro zó köz gyû lés az
alap sza bályt az alap tõ ke-eme lés sel össze füg gés ben – a
rész vé nyek át vé te lé re vo nat ko zó kö te le zett ség vál la lá sok
ered mé nyé tõl füg gõ en – a nyi lat ko zat meg té te lé re ren del -
ke zés re álló ha tár idõ le jár tá nak nap já val mó do sít hat ja.
 Ebben az eset ben az alap tõ ke-eme lés sel kap cso lat ban
újabb köz gyû lés tar tá sá ra nincs szük ség.

(2) Az alap tõ ke-eme lést el ha tá ro zó köz gyû lé si ha tá ro -
za tot az igaz ga tó ság a ha tá ro zat meg ho za ta lá tól szá mí tott
har minc na pon be lül kö te les a Cég köz löny ben köz zé ten ni.

257.  § (1) Ha fel té te les alap sza bály mó do sí tás ra nem
ke rült sor vagy az alap tõ ke-eme lés so rán olyan kér dés ben
kell a köz gyû lés nek ha tá roz nia, amely re vo nat ko zó an a
fel té te les alap sza bály-mó do sí tás nem vagy nem meg fe le lõ
ren del ke zést tar tal maz, a rész vé nyek át vé te lé re vo nat ko zó
nyi lat ko zat meg té te lé re ren del ke zés re álló ha tár idõ ered -
mé nyes le zá rá sát kö ve tõ hat van na pon be lül az alap sza -
bály mó do sí tá sá ról a köz gyû lés nek ha tá roz nia kell.

(2) Az alap tõ ke-eme lés rõl dön tõ köz gyû lé si ha tá ro zat -
ban a rész vény tár sa ság alap sza bá lyát a tõke nagy sá ga és a
rész vé nyek jel lem zõi vo nat ko zá sá ban kell mó do sí ta ni.

(3) El té rõ tar tal mú köz gyû lé si ha tá ro zat hi á nyá ban az
alap tõ ke fel eme lé sé vel for ga lom ba ho zott új rész vény elsõ 
íz ben az alap tõ ke-eme lés be jegy zé sé nek üz le ti éve után
járó osz ta lék ra jo go sít.

258.  § (1) Az alap tõ ke-eme lés meg hi ú sul, ha az alap tõ -
ke-eme lés ter ve zett össze gé nek, il let ve leg ki sebb össze gé -
nek meg fe le lõ név ér té kû, il let ve ki bo csá tá si ér té kû rész vé -
nyek át vé te lé re az arra jo go sul tak nem vál lal tak kö te le zett -
sé get.

(2) Az alap tõ ke-eme lés meg hi ú su lá sát a rész vény át vé -
te lé re vo nat ko zó kö te le zett ség vál la lás tel je sí té sé re elõ írt
ha tár idõ le jár tát kö ve tõ har minc na pon be lül be kell je len -
te ni a cég bí ró ság nak.

Alaptõke-emelés
az alaptõkén felüli vagyon terhére

259.  § (1) A rész vény tár sa ság alap tõ ké jét alap tõ kén
 felüli va gyo ná val vagy an nak egy ré szé vel fel emel he ti, ha
a szám vi te li tör vény sze rin ti, az elõ zõ üz le ti évre vonat -
kozó szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo ló já nak mér le ge
vagy a tárgy évi köz ben sõ mér le ge alap ján a tõ ke eme lés fe -
de ze te biz to sí tott, és a rész vény tár sa ság alap tõ ké je a tõ ke -
eme lést köve tõen sem ha lad ja meg a szám vi te li tör vény
sze rint he lyes bí tett sa ját tõke össze gét. Az alap tõ kén fe lü li
va gyon fe de ze té nek fenn ál lá sát a szám vi te li tör vény sze -
rin ti be szá mo ló vagy köz ben sõ mér leg a mér leg for du ló -
nap ját kö ve tõ hat hó na pon be lül iga zol ja.

(2) Ha az alap tõ ke fel eme lé sé rõl – a 252.  §-ban fog lal -
tak sze rint – az igaz ga tó ság ha tá roz hat, az igaz ga tó ság
 jogosult a fel ügye lõ bi zott ság elõ ze tes jó vá ha gyá sát köve -
tõen, a köz ben sõ mér leg el fo ga dá sá ra.

(3) A fel emelt alap tõ két meg tes te sí tõ rész vé nyek a rész -
vény tár sa ság rész vé nye se it el len ér ték nél kül, rész vé nye ik
név ér té ké nek ará nyá ban il le tik meg.

(4) Az alap tõ ke-eme lés rõl  szóló köz gyû lé si ha tá ro zat -
ban ren del kez ni kell az alap sza bály mó do sí tá sá ról és meg
kell ha tá roz ni az alap tõ ke-eme lés vég re haj tá sá nak felté -
teleit (új rész vé nyek ki bo csá tá sa, fe lül bé lyeg zés, ki cse ré -
lés).

260.  § (1) Nyom dai úton elõ ál lí tott rész vé nyek ese tén,
az alap tõ ke-eme lés be jegy zé sét kö ve tõ hat van na pon be lül 
az igaz ga tó ság nak az alap sza bály ban meg ha tá ro zott
 módon, erre vo nat ko zó fel hí vás ban kell tá jé koz tat nia a
rész vé nye se ket a fe lül bé lyeg zen dõ, il let ve ki cse ré len dõ
rész vé nyek át vé te lé nek és az új, ki cse rélt vagy felül -
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bélyegzett rész vé nyek át adá sá nak he lyé rõl, kez dõ és záró
idõ pont já ról. Alap sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a 
rész vé nyek át adá sá ra és át vé te lé re leg alább har minc-har -
minc na pot kell biz to sí ta ni. A ki cse ré lés re át adott rész vé -
nye ket az igaz ga tó ság, az ér ték pa pí rok ra vo nat ko zó ren -
del ke zé sek sze rint el jár va, a záró idõ pon tot köve tõen
 érvényteleníti.

(2) Amennyi ben a rész vé nyes a fe lül bé lyeg zen dõ vagy
ki cse ré len dõ rész vé nye ket a fel hí vás ban meg je lölt idõ tar -
ta mon be lül az igaz ga tó ság nak nem adja át, az igaz ga tó ság 
a rész vé nye ket ér vény te len né nyil vá nít ja. A rész vé nyek
ér vény te le ní té sé rõl  szóló ha tá ro za tot a Cég köz löny ben
köz zé kell ten ni. Az ér vény te len né nyil vá ní tott rész vé -
nyek kel rész vény esi jo gok a ha tá ro zat kel té tõl kezd ve nem 
gya ko rol ha tók.

(3) Az ér vény te len né nyil vá ní tott rész vé nyek he lyett a
rész vény tár sa ság új rész vé nye ket bo csát ki, és azo kat ér té -
ke sí ti.

(4) Ha a rész vé nyes az új, ki cse rélt vagy fe lül bé lyeg zett
rész vé nye ket a fel hí vás ban meg je lölt idõ tar tam alatt nem
ve szi át, a rész vény tár sa ság eze ket a rész vé nye ket is ér té -
ke sí ti.

(5) A (3)–(4) be kez dés sze rint az ide ig le ne sen a rész -
vény tár sa ság ren del ke zé se alá ke rült rész vé nyek nem mi -
nõ sül nek sa ját rész vény nek, azok kal a rész vény tár sa ság
rész vény esi jo go kat nem gya ko rol hat.

(6) A rész vény tár sa ság a (3)–(4) be kez dés sze rin ti ér té -
ke sí tés re ke rü lõ rész vé nye ket, azok nak a ren del ke zé se alá
ke rü lé sé tõl szá mí tott hat hó na pon be lül ér té ke sít he ti.
 Ennek hi á nyá ban a rész vé nye ket az alap tõ ke kö te le zõ le -
szál lí tá sa sza bá lya i nak be tar tá sá val be kell von ni. Az ér té -
ke sí tés bõl be folyt vé tel ár, il let ve a rész vé nyek be vo ná sa
ese tén azok név ér té ké re jutó sa ját tõ ke rész a ha tár idõt el -
mu lasz tó rész vé nyest il le ti meg az alap tõ ke-le szál lí tás be -
jegy zé sét köve tõen, a vé tel ár kéz hez vé te lé tõl szá mí tott
har minc na pon be lül.

261.  § De ma te ri a li zált rész vé nyek ese tén az igaz ga tó -
ság az alap tõ ke-eme lés be jegy zé sét kö ve tõ, az alap -
szabályban meg ha tá ro zott idõn, en nek hi á nyá ban ti zen öt
na pon be lül ér te sí ti a köz pon ti ér ték tá rat és a rész vé nyes
ér ték pa pír szám la-ve ze tõ jét az alap tõ ke-eme lés kö vet kez -
té ben a rész vé nyes rész vény tu laj do ná ban be állt válto -
zásról.

Alaptõke-emelés
dolgozói részvény forgalomba hozatalával

262.  § (1) A köz gyû lés a rész vény tár sa ság alap tõ ké jét
dol go zói rész vény for ga lom ba ho za ta lá val fel emel he ti.

(2) In gye nes dol go zói rész vény for ga lom ba ho za ta la
ese tén a dol go zói rész vé nyek név ér té két a rész vény tár sa -

ság alap tõ kén fe lü li va gyo na biz to sít ja. Ked vez mé nyes
dol go zói rész vény ki bo csá tá sa ese tén a köz gyû lé si ha tá ro -
zat sze rint a rész vé nyes ál tal be fi ze ten dõ összeg és az alap -
tõ kén fe lü li va gyon együt te sen biz to sít ja a for ga lom ba
 hozott dol go zói rész vé nyek név ér té két.

(3) Ked vez mé nyes dol go zói rész vé nyek for ga lom ba
ho za ta la kor a dol go zó kat ter he lõ fi ze té si sza bá lyo kat a
rész vény tár sa ság ál tal e cél ból ren del ke zés re bo csá tott
alap tõ kén fe lü li va gyon figye lembe véte lével kell meg -
határozni.

(4) Dol go zói rész vény for ga lom ba ho za ta la ese tén az
alap tõ kén fe lü li va gyon ter hé re tör té nõ, va la mint az új
rész vé nyek zárt kö rû for ga lom ba ho za ta lá val tör té nõ alap -
tõ ke-eme lés sza bá lyai meg fele lõen irány adó ak.

Alaptõke-emelés
átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával

263.  § (1) A köz gyû lés fel té te les alap tõ ke-eme lést ha tá -
roz hat el át vál toz tat ha tó köt vény for ga lom ba ho za ta lá val.
Az át vál toz tat ha tó köt vény zárt kö rû vagy nyil vá nos for ga -
lom ba ho za ta la so rán az ér ték pa pí rok ra vo nat ko zó tör -
vényi ren del ke zé sek al kal ma zan dók.

(2) A fel té te les alap tõ ke-eme lést el ha tá ro zó köz gyû lé si
ha tá ro zat ban meg kell ha tá roz ni

a) a köt vény ki bo csá tás mód ját (zárt kö rû, nyil vá nos);
b) a ki bo csá tan dó köt vé nyek szá mát, név ér té két, il let ve 

ki bo csá tá si ér té két, a köt vé nyek so ro za tát (köt vény jel lem -
zõk), a jegy zés he lyét és ide jét;

c) a köt vé nyek rész vénnyé tör té nõ át ala kí tá sá nak fel té -
te le it, idõ pont ját;

d) a köt vény fu tam ide jét, a ka mat vagy egyéb ho zam
meg fi ze té sé nek fel té te le it;

e) zárt kö rû köt vény ki bo csá tá sa ese tén a köt vé nyek
jegy zé sé re jo go sult sze mé lye ket, és az ál ta luk je gyez he tõ
köt vé nyek szá mát és egyéb jel lem zõ it.

264.  § (1) Ered mé nyes köt vény ki bo csá tás ese tén a köz -
gyû lés kö te les a köt vény jegy zés re ren del ke zés re állt ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ hat van na pon be lül alap sza bá lyát mó -
do sí ta ni.

(2) Amennyi ben a köt vény jegy zés ered mény te len volt,
az igaz ga tó ság kö te les a köt vény jegy zés le zá rá sá tól szá -
mí tott har minc na pon be lül e tényt a cég bí ró ság nak be je -
len te ni.

265.  § (1) A köt vény tu laj do no sok a köt vény fu tam ide -
jén be lül, a köz gyû lés ál tal meg ha tá ro zott idõ tar tam alatt
írás ban – a köt vé nyek nek az igaz ga tó ság ré szé re tör té nõ
be nyúj tá sá val – köt vé nye ik he lyé be rész vényt igé nyel het -
nek. Ha a köt vé nye ket a rész vé nyek név ér té ké nél, il let ve
ki bo csá tá si ér té ké nél ala cso nyabb összeg gel bo csá tot ták
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ki, a köt vény tu laj do nos a be je len tés sel egy ide jû leg kö te les 
a köt vény és a rész vény név ér té ke, il let ve ki bo csá tá si ér té -
ke kö zöt ti kü lön bö ze tet a rész vény tár sa ság nak meg fi zet ni. 
A nyi lat ko zat meg té te lé vel a köt vény tu laj do nos jo go sult tá 
vá lik rész vény utal vány ra.

(2) Az át vál toz tat ha tó köt vényt ki bo csá tó köz gyû lé si
ha tá ro zat ban fog lal tak nak meg fele lõen az (1) be kez dés
sze rin ti be je len tés meg té te lé re ren del ke zés re álló idõ tar -
tam le jár tát kö ve tõ elsõ köz gyû lé sen vagy a köz gyû lé si ha -
tá ro zat ban meg ha tá ro zott idõ pont ban kell az alap tõ ke fel -
eme lé sé rõl dön te ni, és en nek meg fele lõen a rész vény tár sa -
ság alap sza bá lyát mó do sí ta ni.

Az alaptõke leszállítása

266.  § (1) A rész vény tár sa ság az alap tõ két le szál lít hat ja, 
az e tör vény ben meg ha tá ro zott ese tek ben pe dig az alap tõ -
ke le szál lí tá sa kö te le zõ.

(2) Nem szál lít ha tó le az alap tõ ke – a 268.  § (5) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel – a 207.  § (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott összeg alá.

(3) Ha az alap tõ két a 207.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott összeg alá kel le ne le szál lí ta ni és a rész vé nye sek az
alap tõ ke pót lá sá ról há rom hó na pon be lül nem gon dos kod -
nak, a rész vény tár sa ság köz gyû lé se kö te les a rész vény tár -
sa ság nak más tár sa sá gi for má ba tör té nõ át ala ku lá sá ról,
más tár sa ság gal tör té nõ egye sü lé sé rõl, vagy jog utód nél -
kü li meg szû né sé rõl dön te ni.

267.  § (1) Az alap tõ ke le szál lí tá sá ról, ha az a rész vény -
tár sa ság el ha tá ro zá sá ból tör té nik, a (3) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott ki vé tel lel a köz gyû lés dönt.

(2) Ha a rész vény tár sa ság el té rõ rész vény faj tá ba, il let ve 
rész vény osz tály ba tar to zó rész vé nye ket ho zott forga -
lomba, az alap sza bály elõ ír hat ja, hogy az alap tõ ke le szál lí -
tá sát el ha tá ro zó köz gyû lé si ha tá ro zat ér vé nyes sé gé hez az
is szük sé ges, hogy az alap tõ ke-le szál lí tás sal – az alap sza -
bály ban fog lal tak sze rint – érin tett nek mi nõ sü lõ rész vény -
faj ta, rész vény osz tály rész vé nye sei az alap sza bály ban
meg ha tá ro zott mó don a dön tés hez kü lön hoz zá já rul ja nak.
En nek so rán a rész vény hez fû zõ dõ sza va za ti jog eset le ges
kor lá to zá sá ra vagy ki zá rá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé sek
– ide nem ért ve a 227.  § sze rint ki zárt sza va za ti jogosult -
ságot – nem al kal maz ha tók. A hoz zá já ru lás meg adá sá nak
mód já ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat az alap sza bály -
ban kell meg ál la pí ta ni.

(3) Mel lõz he tõ az alap tõ ke le szál lí tá sá val össze füg gés -
ben a köz gyû lé si ha tá ro zat ho za tal, ha a rész vény tár sa ság
alap sza bá lya meg ha tá ro zott fel té te lek be kö vet kez té nek
ese té re a rész vé nyek kö te le zõ be vo ná sát és az alap tõ ke le -
szál lí tá sát elõ ze tesen, az érin tett rész vény so ro zat ba tar -

tozó rész vé nyek ki bo csá tá sát meg elõ zõ en elõ ír ta. A rész -
vény be vo nás fel té te le i re és mód já ra vo nat ko zó rész le tes
sza bá lyo kat az alap sza bály nak kell tar tal maz nia.

268.  § (1) Az alap tõ ke le szál lí tá sá ról dön tõ köz gyû lést
össze hí vó meg hí vó nak tar tal maz nia kell az alaptõke-
 leszállítás mér té ké re, oká ra és vég re haj tá sá nak mód já ra
vo nat ko zó tá jé koz ta tást, to váb bá, ha erre sor ke rül, az
alap tõ ke fel té te les le szál lí tá sá nak té nyét.

(2) Az alap tõ ke le szál lí tá sá ról  szóló köz gyû lé si ha tá ro -
zat ban meg kell je löl ni:

a) az alap tõ ke-le szál lí tás okát (oka it), ne ve ze te sen azt,
hogy az alap tõ ke le szál lí tá sa tõ ke ki vo nás vagy vesz te ség -
ren de zés ér de ké ben, vagy a rész vény tár sa ság sa ját tõ ké je
más ele mé nek (ide ért ve a le kö tött tar ta lé kot is) nö ve lé se
cél já ból tör té nik;

b) azt az össze get, amellyel az alap tõ ke csök ken, és a
rész vé nyek jel lem zõ it;

c) az alap tõ ke-le szál lí tás vég re haj tá sá nak mód ját.

(3) Az alap tõ ke tõ ke ki vo nás sal tör té nõ le szál lí tá sa kor a
rész vé nye se ket meg il le tõ összeg meg ál la pí tá sa so rán szá -
mí tás ba kell ven ni – az alap tõ ke csök ke né se ará nyá ban –
az alap tõ kén fe lü li va gyon össze gét is. Amennyi ben a sa ját 
tõke ke ve sebb, mint a jegy zett tõke össze ge, az alap tõ ke
tõ ke ki vo nás sal tör té nõ le szál lí tá sa elõtt elõ ször a vesz te -
ség ren de zé se  miatti alap tõ ke-le szál lí tás ról kell dön te ni.

(4) A köz gyû lés nek az alap tõ ke-le szál lí tás ról  szóló
 határozata, amennyi ben a 271–272.  § sze rin ti el já rás ered -
mé nye sen zá rul, egy ben az alap sza bály mó do sí tá sát is
 jelenti.

(5) A köz gyû lés az alap tõ két a 207.  § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott összeg nél ala cso nyabb összeg re is le szál lít -
hat ja. Az alap tõ ke le szál lí tá sá ról  szóló ha tá ro zat azon ban
csak ak kor ha tá lyos, ha egy ide jû leg sor ke rül az alap tõ ke
fel eme lé sé re is, amely nek kö vet kez mé nye ként a le szál lí -
tott és fel emelt alap tõ ke össze ge el éri leg alább a 207.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott össze get.

269.  § (1) Alap tõ ke le szál lí tá sa ese tén min de nek elõtt a
rész vény tár sa ság tu laj do ná ban álló sa ját rész vé nye ket kell
be von ni.

(2) Az alap tõ ke le szál lí tá sá nak vég re haj tá sá ra nyom dai
úton elõ ál lí tott rész vé nyek ese tén sor ke rül het a rész vé -
nyek

a) ki cse ré lé sé vel;
b) le bé lyeg zé sé vel;
c) szá má nak az alap sza bály ban meg ha tá ro zott mó don

tör té nõ csök ken té sé vel.

270.  § (1) Ha az alap tõ ke le szál lí tá sa e tör vény sze rint
kö te le zõ, az alap tõ ke – a tõ ke-le szál lí tá si el já rás ered mé -
nyes le foly ta tá sá tól füg gõ – fel té te les le szál lí tá sá ról a tár -
sa ság ké rel mé re a cég bí ró ság ha tá roz.
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(2) A ké re lem ben meg kell je löl ni az alap tõ ke kö te le zõ
le szál lí tá sá nak okát, va la mint a 268.  § (2) be kez dés
b)–c) pont ja i ban fog lal ta kat. A tár sa ság kö te les ké rel mé -
hez mel lé kel ni azo kat az ok ira to kat, ame lyek bõl az alap tõ -
ke le szál lí tá sá nak kö te le zõ vol ta meg ál la pít ha tó.

(3) A ké re lem rõl a cég bí ró ság ti zen öt na pon be lül ha tá -
roz. A ké re lem nek helyt adó vég zés el len fel leb be zés nek
nincs he lye.

(4) A bí ró ság nak az alap tõ ke-le szál lí tás ról  szóló ha tá ro -
za ta, amennyi ben a 271–272.  § sze rin ti el já rás ered mé nye -
sen zá rul, egy ben az alap sza bály mó do sí tást is je len ti.

(5) Alap sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban az igaz -
ga tó ság a bí ró ság jog erõs ha tá ro za tá ról leg ké sõbb a so ron
kö vet ke zõ köz gyû lé sen kö te les a rész vé nye se ket tá jé koz -
tat ni.

271.  § (1) Az igaz ga tó ság az alap tõ ke le szál lí tá sát el ha -
tá ro zó köz gyû lé si ha tá ro zat meg ho za ta lát, il let ve a jog erõs 
bí ró sá gi ha tá ro zat kéz be sí té sét kö ve tõ har minc na pon be -
lül kö te les in téz ked ni az alap tõ ke le szál lí tás ról ho zott dön -
tés nek a Cég köz löny ben tör té nõ, két szer egy más utá ni
köz zé té te lé rõl, ak ként, hogy a két köz zé té tel kö zött leg -
alább har minc nap nak kell el tel nie. A hir det mény ben fel
kell tün tet ni, hogy az alap tõ ke fel té te les le szál lí tá sá ról a
köz gyû lés vagy a bí ró ság dön tött, a hir det mény nek ezen
kí vül tar tal maz nia kell a dön tés tar tal mát, va la mint fel kell
hív ni a tár sa ság hi te le zõ it, hogy a hir det mény elsõ al ka -
lom mal tör tént köz zé té te lét meg elõ zõ en ke let ke zett és
ezen idõ pon tig ese dé kes sé nem vált kö ve te lé se ik után – a
(3) be kez dés sze rin ti ki vé te lek kel – biz to sí ték ra tart hat nak 
igényt. Az is mert hi te le zõ ket a rész vény tár sa ság közvet -
lenül is kö te les ér te sí te ni.

(2) A tár sa ság hi te le zõi a hir det mény utol só köz zé té te lé -
tõl szá mí tott har minc na pos jog vesz tõ ha tár idõn be lül
 jogosultak be je len te ni, ha a rész vény tár sa ság alaptõké -
jének le szál lí tá sá val össze füg gés ben biz to sí ték ra tar ta nak
igényt.

(3) Nem jo go sult biz to sí ték ra a hi te le zõ, ha az alap tõ -
ke-le szál lí tás hoz kap cso ló dó koc ká zat tal ará nyos biz to sí -
ték kal – jog sza bály vagy szer zõ dés alap ján – már ren del -
ke zik, vagy ha a rész vény tár sa ság pénz ügyi, va gyo ni hely -
ze té re fi gye lem mel a biz to sí ték adás in do ko lat lan.

272.  § Az igaz ga tó ság a ké re lem elõ ter jesz tésére biz to -
sí tott ha tár idõ le jár tát kö ve tõ nyolc na pon be lül kö te les
biz to sí té kot nyúj ta ni vagy a ké re lem el uta sí tá sá ról in do ko -
lás sal el lá tott ha tá ro za tot a hi te le zõ nek kéz be sí te ni. Az el -
uta sí tó vagy nem meg fe le lõ biz to sí ték nyúj tá sá ról  szóló
ha tá ro zat fe lül vizs gá la tát az érin tett hi te le zõ a ha tá ro zat
kéz hez vé te lé tõl szá mí tott nyolc na pon be lül a cég bí ró ság -
tól kér he ti. A cég bí ró ság – a tör vényességi fel ügye le ti el já -
rás ra irány adó sza bá lyok meg fe le lõ al kal ma zá sá val – a ké -

re lem elõ ter jesz tésétõl szá mí tott har minc na pon be lül ha -
tá roz. A cég bí ró ság az el já rás le foly ta tá sát köve tõen el uta -
sít ja a ké rel met vagy a tár sa sá got meg fe le lõ biz to sí ték
nyúj tá sá ra kö te le zi. Az alap tõ ke le szál lí tá sa mind ad dig
nem je gyez he tõ be a cég jegy zék be, amíg az arra jo go sult
hi te le zõ nem kap meg fe le lõ biz to sí té kot.

273.  § (1) A 271–272.  §-ban fog lal tak nem al kal maz ha -
tók, ha a rész vény tár sa ság alap tõ ké jé nek le szál lí tá sá ra

a) a tár sa ság vesz te sé gé nek ren de zé se vé gett, vagy
b) a szám vi te li tör vény ben meg ha tá ro zott mó don, a

rész vény tár sa ság alap tõ ké jén fe lü li le kö tött tar ta lék ja vá ra
tör té nõ át cso por to sí tás cél já ból
ke rül sor.

(2) Az (1) be kez dés b) pont sze rin ti eset ben az alap tõ ke
ter hé re kép zett tar ta lék nem ha lad hat ja meg a rész vény tár -
sa ság alap tõ ké jé nek tíz szá za lé kát. Az így kép zett le kö tött
tar ta lék ki zá ró lag a tár sa sá gi vesz te sé gek csök ken té sé re
vagy utóbb a rész vény tár sa ság alap tõ ké jé nek a fel eme lé -
sé re for dít ha tó, ti los ab ból a rész vé nye sek ja vá ra a 175.  §
sze rin ti ki fi ze tést tel je sí te ni.

(3) Ha az alap tõ ke kö te le zõ le szál lí tá sa meg hi ú sult és a
meg hi ú su lás tól szá mí tott har minc na pon be lül a rész vény -
tár sa ság a kö te le zõ tõ ke le szál lí tás oka it nem szün te ti meg,
a rész vény tár sa ság kö te les más tár sa sá gi for má ba át ala kul -
ni vagy jog utód nél kü li meg szû né sé rõl ha tá roz ni.

274.  § (1) Az alap tõ ke le szál lí tá sá nak be jegy zé sé re csak 
ak kor ke rül het sor, ha az erre irá nyu ló ké re lem mel lék le te -
ként a rész vény tár sa ság iga zol ja a 271–272.  §-ban fog lal -
tak be tar tá sát.

(2) Az alap tõ ke le szál lí tá sá nak meg hi ú su lá sát az igaz -
ga tó ság kö te les a cég bí ró ság nak har minc na pon be lül be je -
len te ni.

275.  § (1) Nyom dai úton elõ ál lí tott rész vé nyek ese tén,
az alap tõ ke le szál lí tá sá nak be jegy zé sét kö ve tõ hat van na -
pon be lül az igaz ga tó ság nak az alap sza bály ban meg ha tá -
ro zott mó don, erre vo nat ko zó fel hí vás ban kell tá jé koz tat -
nia a rész vé nye se ket a fe lül bé lyeg zen dõ, il let ve ki cse ré -
len dõ rész vé nyek át vé te lé nek és az új, ki cse rélt vagy fe lül -
bé lyeg zett rész vé nyek át adá sá nak he lyé rõl, kez dõ és záró
idõ pont já ról. Alap sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a 
rész vé nyek át adá sá ra és át vé te lé re leg alább har minc na pot
kell biz to sí ta ni. A ki cse ré lés re át adott rész vé nye ket az
igaz ga tó ság, az ér ték pa pí rok ra vo nat ko zó ren del ke zé sek
sze rint el jár va, a záró idõ pon tot köve tõen ér vény te le ní ti.

(2) Ha a rész vé nyes a fe lül bé lyeg zen dõ vagy ki cse ré len -
dõ rész vé nye ket a fel hí vás ban meg je lölt idõ tar ta mon be lül 
az igaz ga tó ság nak nem adja át, az igaz ga tó ság a rész vé -
nye ket ér vény te len né nyil vá nít ja. A rész vé nyek ér vény te -
le ní té sé rõl  szóló ha tá ro za tot a Cég köz löny ben köz zé kell
ten ni. Az ér vény te len né nyil vá ní tott rész vé nyek kel rész -
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vény esi jo gok a ha tá ro zat kel té tõl kezd ve nem gyakorol -
hatók.

(3) Az ér vény te len né nyil vá ní tott rész vé nyek he lyett a
rész vény tár sa ság új rész vé nye ket bo csát ki, és azo kat ér té -
ke sí ti.

(4) Ha a rész vé nyes az új, ki cse rélt vagy fe lül bé lyeg zett
rész vé nye ket a fel hí vás ban meg je lölt idõ tar tam alatt nem
ve szi át, a rész vény tár sa ság eze ket a rész vé nye ket is ér té -
ke sí ti.

(5) A (3)–(4) be kez dés sze rint az ide ig le ne sen a rész -
vény tár sa ság ren del ke zé se alá ke rült rész vé nyek nem mi -
nõ sül nek sa ját rész vény nek, azok kal a rész vény tár sa ság
rész vény esi jo go kat nem gya ko rol hat.

(6) A rész vény tár sa ság a (3)–(4) be kez dés sze rin ti ér té -
ke sí tés re ke rü lõ rész vé nye ket, azok nak a ren del ke zé se alá
ke rü lé sé tõl szá mí tott hat hó nap el tel tét kö ve tõ elsõ köz -
gyû lé sig ér té ke sít he ti. En nek hi á nyá ban a rész vé nye ket az
alap tõ ke kö te le zõ le szál lí tá sa sza bá lya i nak be tar tá sá val be 
kell von ni.

(7) Az ér té ke sí tés bõl be folyt vé tel ár, il let ve a rész vé -
nyek be vo ná sa ese tén azok név ér té ké re jutó sa ját tõ ke rész
a ha tár idõt el mu lasz tó rész vé nyest il le ti meg.

276.  § (1) De ma te ri a li zált rész vé nyek ese tén az igaz ga -
tó ság az alap tõ ke le szál lí tá sá nak be jegy zé sét kö ve tõ, az
alap sza bály ban meg ha tá ro zott idõn, en nek hi á nyá ban
 tizenöt na pon be lül ér te sí ti a köz pon ti ér ték tá rat és a rész -
vé nyes ér ték pa pír szám la-ve ze tõ jét az alap tõ ke le szál lí tá sa 
kö vet kez té ben a rész vé nyes rész vény tu laj do ná ban be állt
vál to zás ról.

(2) A rész vé nyes nek csak az alap tõ ke-le szál lí tás cég -
jegy zék be tör té nõ be jegy zé se után sza bad az alap tõ ke, il -
let ve az alap tõ kén fe lü li va gyon ter hé re ki fi ze tést tel je sí te -
ni vagy a rész vény re vo nat ko zó, még be nem fi ze tett pénz -
be li, il let ve még nem szol gál ta tott nem pénz be li hoz zá já -
ru lás tel je sí té sét el en ged ni.

A részvénytársaság megszûnése

277.  § A rész vény tár sa ság köz gyû lé se a sza va za tok
 háromnegyedes szó több sé gé vel el ha tá roz hat ja a rész vény -
tár sa ság meg szû né sét.

278.  § (1) A rész vény tár sa ság jog utód nél kü li meg szû -
né se ese té ben a tar to zá sok ki egyen lí té se után fenn ma ra dó
va gyont – tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – a rész -
vé nye sek kö zött az ál ta luk a rész vé nyek re tény le ge sen tel -
je sí tett be fi ze té sek, il let ve nem pénz be li hoz zá já ru lá sok
alap ján, rész vé nye ik név ér té ké nek ará nyá ban kell fel osz -
ta ni. Ha a rész vény tár sa ság lik vi dá ci ós há nyad hoz fû zõ dõ

el sõbb sé get biz to sí tó rész vényt bo csá tott ki, a va gyon fel -
osz tá sa kor az el sõbb sé gi rész vény biz to sí tot ta jo go kat
figye lembe kell ven ni.

(2) Ha a vég el szá mo lás meg in dí tá sa kor, il let ve a fel szá -
mo lás el ren de lé se kor a rész vény tár sa ság alap tõ ké je nem
ke rült tel jes egé szé ben be fi ze tés re, a vég el szá mo ló, il let ve
a fel szá mo ló jo go sult a még nem tel je sí tett pénz be li és
nem pénz be li szol gál ta tá sok ra vo nat ko zó kö te le zett sé get
azon nal ese dé kes sé ten ni és azok tel je sí té sét a rész vé nye -
sek tõl kö ve tel ni, ha arra a rész vény tár sa ság tar to zá sa i nak
ki egyen lí té se ér de ké ben van szük ség.

A részvénytársaságok
átalakulására vonatkozó különös szabályok

279.  § (1) Rész vény tár sa sá gok egye sü lé se ese té ben az
egye sü lé si szer zõ dés ben a 79.  § (1) be kez dé sé ben fel so rol -
ta kon kí vül meg kell ha tá roz ni

a) az egye sü lõ rész vény tár sa sá gok rész vé nye i nek cse -
re ará nyát és a be ol va dó rész vény tár sa ság rész vé nye sei
szá má ra az alap tõ kén fe lü li va gyon ter hé re jut tat ha tó ki -
egé szí tõ kész pénz fi ze tés mér té két, amely nem le het több
mint a rész vé nye sek szá má ra a va gyon há nya duk alap ján
jut ta tott rész vé nyek név ér té ké nek tíz szá za lé ka;

b) az át ve võ tár sa ság rész vé nyei át ru há zá sá nak rész le -
tes sza bá lya it;

c) azt az idõ pon tot, amely tõl fog va a rész vé nyek az
adó zott ered mény bõl való ré sze se dés re jo go sí ta nak;

d) azo kat a jo go kat, ame lye ket a jog utód tár sa ság a
 különleges jo gok kal fel ru há zott rész vé nye sek nek (így az
ala pí tó kat meg il le tõ elõ nyök kel, az el sõbb sé gi, dol go zói
vagy ka ma to zó rész vény faj tá hoz fû zõ dõ jo gok kal
 összefüggésben) vagy más ér ték pa pír-tu laj do no sok nak
biz to sít, il let ve az ezek kel kap cso la tos in téz ke dé si ja -
vaslatokat;

e) azo kat az elõ nyö ket, ame lye ket az egye sü lõ rész -
vény tár sa sá gok az igaz ga tó ság nak, a ve ze tõ ál lá sú mun ka -
vál la lók nak, il let ve a fel ügye lõ bi zott ság tag ja i nak nyúj -
tanak.

(2) Az egye sü lõ rész vény tár sa sá gok ve ze tõ tisztség -
viselõi az egye sü lé si szer zõ dés el ké szí té sé vel egy ide jû leg
írás be li be szá mo lót ké szí te nek, amely ben a jogi és a gaz -
da sá gi szem pon tok is mer te té sé vel meg in do kol ják az egye -
sü lés szük sé ges sé gét, va la mint a rész vé nyek cse re ará nyát.
Ha az ér té ke lés nek kü lö nös ne héz sé gei vol tak, eze ket is is -
mer tet ni kell. A rész vé nye sek szá má ra meg is mer he tõ ira -
tok ról a rész vé nyes ké ré sé re, a rész vény tár sa ság költ sé gé -
re tel jes vagy ki vo na tos má so la tot kell ké szí te ni. Az egye -
sü lõ tár sa sá gok ve ze tõ tiszt ség vi se lõi a 26.  § (2) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zot tak sze rint fe lel nek az egye sü lés elõ -
ké szí té se és vég re haj tá sa so rán ta nú sí tott fel ró ha tó ma ga -
tar tá suk kal oko zott ká rért.
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(3) A va gyon mér leg-ter ve ze te ket el ké szí tõ könyv vizs -
gá ló nak nyi lat koz nia kell, hogy az (1) be kez dés a) pont já -
ban meg ha tá ro zott cse re arányt a rész vény tár sa ság mi lyen
mód sze rek kel ha tá roz ta meg, ezek a mód sze rek külön-
 külön mi lyen ér té ket ered mé nyez tek, és hogy ál lás pont ja
sze rint a cse re arány meg fe le lõ-e. Ha az ér té ke lés nek kü lö -
nös ne héz sé gei vol tak, eze ket is is mer tet ni kell.

(4) A (3) be kez dés ben fog lal tak sze rint el já ró könyv -
vizs gá ló nak vagy más, az egye sü lõ rész vény tár sa sá gok tól
füg get len szak ér tõ nek a rész vény tár sa sá gok meg bí zá sa
alap ján ké szí tett je len té sé ben nyi lat koz nia kell az egye sü -
lé si szer zõ dés ter ve ze té ben és a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk
írás be li be szá mo ló já ban fog lal tak meg ala po zott sá gá ról.
A je len tés nek tar tal maz nia kell az arra vo nat ko zó ál lás fog -
la lást is, hogy a ter ve zett egye sü lés ve szé lyez te ti-e a rész -
vény tár sa sá gok kal szem be ni hi te le zõi kö ve te lé sek nek a
ki elé gí té sét.

(5) Az át vál toz tat ha tó köt vény ese té ben az egye sü lés sel
lét re jö võ rész vény tár sa ság nak a köt vény tu laj do no sok szá -
má ra olyan jo go sult sá go kat kell biz to sí ta nia, ame lyek leg -
alább egyen ér té kû ek azok kal a jo go sult sá gok kal, ame -
lyek kel a jog elõd gaz da sá gi tár sa ság ban ren del kez tek, ki -
vé ve, ha a köt vény tu laj do no sok mind egyi ke hoz zá já rul sa -
ját jo go sult sá ga meg vál toz ta tá sá hoz. A tu laj do nos az
egye sü lõ tár sa sá gok ál tal ki bo csá tott át vál toz tat ha tó vagy
jegy zé si jo got biz to sí tó köt vény vissza vá sár lá sát is igé -
nyel he ti a jog utód rész vény tár sa ság tól. E be kez dés ren del -
ke zé se it nem kell al kal maz ni, ha az ér ték pa pír ki bo csá tá -
sa kor elõ re meg ha tá roz ták e tu laj do no sok hely ze tét egy
eset le ges egye sü lés ese té re.

280.  § (1) Az egye sü lés sel érin tett rész vény tár sa sá gok
har minc nap pal az egye sü lé si szer zõ dés el fo ga dá sá ról
dön tõ köz gyû lés nap ja elõtt kö te le sek az egye sü lé si
 szerzõdés ter ve ze tét, az egye sü lõ rész vény tár sa sá gok
 vezetõ tiszt ség vi se lõi ál tal ké szí tett írás be li be szá mo lót,
va la mint a könyv vizs gá ló nak, il let ve a füg get len szakér -
tõnek az egye sü lé si szer zõ dés ter ve ze té re és az írás be li be -
szá mo ló ra vo nat ko zó ál lás pont ját tar tal ma zó je len tést be -
nyúj ta ni az egye sü lõ rész vény tár sa sá gok cég jegy zé két
 vezetõ cég bí ró ság hoz.

(2) Az egye sü lés rõl dön tõ má so dik köz gyû lést meg -
elõzõ har minc nap pal az egye sü lés sel érin tett rész vény tár -
sa sá gok min den rész vé nye sé nek jo gá ban áll, hogy meg is -
mer je a köz gyû lé si dön tés hez ké szí tett ira to kon kí vül az
egye sü lõ tár sa sá gok utol só há rom évi, a szám vi te li tör vény
sze rin ti be szá mo ló i nak tar tal mát is.

(3) Ha több rész vény faj ta, il let ve rész vény osz tály lé te -
zik, az egye sü lést ki mon dó ha tá ro zat meg ho za ta la so rán a
237.  §-t meg fele lõen al kal maz ni kell.

(4) Az egye sü lés sel érin tett rész vény tár sa sá gok hite -
lezõi – a 76.  § (2) be kez dés ben fog lalt ren del ke zé sek meg -

fe le lõ al kal ma zá sá val – biz to sí té kot igé nyel het nek, ha iga -
zol ják, hogy az egye sü lés ve szé lyez te ti kö ve te lé se ik ki elé -
gí té sé nek alap ját, fel té ve, hogy az egye sü lés sel érin tett
rész vény tár sa sá gok ko ráb ban nem nyúj tot tak szá muk ra
biz to sí té kot.

281.  § (1) Rész vény tár sa ság szét vá lá sa ese té ben a szét -
vá lá si szer zõ dés ben a 83.  § (4)–(5) be kez dé sé ben fel so rol -
ta kon kí vül meg kell ha tá roz ni:

a) a szét vá ló rész vény tár sa sá gok rész vé nye i nek cse re -
ará nyát és a rész vé nye sek szá má ra az alap tõ kén fe lü li
 vagyon ter hé re jut tat ha tó ki egé szí tõ kész pénz fi ze tés mér -
té két, amely nem le het több mint a rész vé nye sek szá má ra a 
va gyo ni há nya duk alap ján jut ta tott rész vé nyek név ér té ké -
nek tíz szá za lé ka;

b) azo kat az elõ nyö ket, ame lye ket a szét vá ló rész vény -
tár sa sá gok az igaz ga tó ság nak, a ve ze tõ ál lá sú mun ka vál la -
lók nak, il let ve a fel ügye lõ bi zott ság tag ja i nak nyúj ta nak.

(2) Rész vény tár sa ság szét vá lá sa ese tén az igaz ga tó ság
kö te les tá jé koz tat ni a köz gyû lést ar ról, ha a szét vá lá si szer -
zõ dés ter ve ze té nek el ké szí té se, il let ve köz gyû lé si el fo ga -
dá sá nak idõ pont ja kö zött a tár sa ság va gyo ná ban je len tõs
vál to zás ál lott be.

(3) Rész vény tár sa ság nak rész vény tár sa sá gok ra tör té nõ
szét vá lá sa so rán a 279–280.  § ren del ke zé se it is meg fele -
lõen al kal maz ni kell.

282.  § (1) Gaz da sá gi tár sa ság rész vény tár sa ság gá tör -
ténõ át ala ku lá sa ese tén az át ala ku lá si köz le mény nek a
75.  § (3) be kez dé sé ben fog lal ta kon kí vül tar tal maz nia kell
a rész vé nyek faj tá ját (osz tá lyát) és név ér té két.

(2) Ha a rész vény tár sa ság ala kul át más gaz da sá gi tár sa -
ság gá, a rész vé nyek – az át ala ku lás sal lét re jö võ gaz da sá gi
tár sa ság cég be jegy zé sé vel – ér vény te len né vál nak. Az ér -
vény te len ség jog kö vet kez mé nye i nek al kal ma zá sá ról a be -
jegy zõ vég zés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott har minc na pon
be lül a jog utód gaz da sá gi tár sa ság ve ze tõ tiszt ség vi se lõ i -
nek kell gon dos kod nia, a 275–276.  § meg fe le lõ al kal ma -
zá sá val.

Az egyszemélyes részvénytársaság

283.  § (1) Rész vény tár sa ság úgy is ala pít ha tó, hogy
 valamennyi rész vé nyét egy sze mély, az ala pí tó rész vé nyes 
ve szi át. Egy sze mé lyes rész vény tár sa ság lét re jö het úgy is,
hogy már mû kö dõ rész vény tár sa ság va la mennyi rész vé -
nyé nek tu laj don jo gát egy rész vé nyes szer zi meg.

(2) Ha a nyil vá no san mû kö dõ rész vény tár sa ság rész vé -
nye i nek tu laj don jo gát egy rész vé nyes szer zi meg, a rész -
vény tár sa ság zárt kö rû en mû kö dik to vább.
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284.  § (1) Egy sze mé lyes rész vény tár sa ság alap tõ ké jét
ala pí tó ok ira ta cég be jegy zé si ké rel mé nek be nyúj tá sá ig
ma ra dék ta la nul be kell fi zet ni.

(2) Egy sze mé lyes rész vény tár sa ság nál a köz gyû lés
 hatáskörébe tar to zó ügyek ben a rész vé nyes írás ban dönt,
amely rõl a ve ze tõ tiszt ség vi se lõ ket ér te sí te ni kö te les.

(3) Az egy sze mé lyes rész vény tár sa ság és an nak rész vé -
nye se kö zöt ti szer zõ dés ér vé nyes sé gé hez a szer zõ dés írás -
ba fog la lá sa szük sé ges.

(4) Egy sze mé lyes rész vény tár sa ság sa ját rész vényt nem
sze rez het.

(5) Az egy sze mé lyes rész vény tár sa ság rész vé nye sé nek
fe le lõs sé gé re a mi nõ sí tett be fo lyás sal ren del ke zõ rész vé -
nyes fe le lõs sé gé re vo nat ko zó sza bá lyo kat (54.  §) kell al -
kal maz ni.

3. Cím

A nyilvánosan mûködõ részvénytársaság

285.  § A nyil vá no san mû kö dõ rész vény tár sa sá gok nak
az e Cím ben nem sza bá lyo zott vi szo nya i ra a zárt kö rû en
mû kö dõ rész vény tár sa sá gok ra vo nat ko zó sza bá lyo kat kell 
al kal maz ni.

A nyilvánosan mûködõ
részvénytársaság által kibocsátható részvények

286.  § (1) A nyil vá no san mû kö dõ rész vény tár sa ság
rész vé nyei (ide ért ve az ide ig le nes rész vényt is) ki zá ró lag
de ma te ri a li zált mó don ál lít ha tók elõ.

(2) A nyil vá no san mû kö dõ rész vény tár sa ság nem
 bocsáthat ki ve ze tõ tiszt ség vi se lõ vagy fel ügye lõ bi zott sá gi 
tag ki je lö lé sé re  szóló és elõ vá sár lá si jo got biz to sí tó el -
sõbb sé gi rész vényt.

(3) Alap sza bály meg ha tá roz hat olyan rész vény osz tályt,
amely be az osz ta lék el sõbb ség re és a lik vi dá ci ós há nyad -
hoz fû zõ dõ el sõbb ség re vo nat ko zó jo go sult sá go kat együt -
te sen meg tes te sí tõ rész vé nyek tar toz nak. Nem bo csát ha tó
ki olyan rész vény, amely ezen kí vül több más el sõbb sé gi
jo go sult sá got együt te sen tes te sít meg.

(4) A sza va zat el sõbb sé get biz to sí tó rész vé nyek csak az
egy sze rû több sé get igény lõ kér dé sek ben biz to sí ta nak el -
sõbb sé gi jo got. A mi nõ sí tett több sé get igény lõ kér dé sek -
ben a sza va zat el sõbb sé gi rész vé nyek a töb bi rész vénnyel
azo nos mó don, név ér té kük nek meg fe le lõ szá mú sza va za -
tot tes te sí te nek meg. A nyil vá no san mû kö dõ rész vény tár -

sa ság a 188.  § (2) be kez dé se sze rin ti sza va zat el sõbb sé gi
rész vényt nem bo csát hat ki.

(5) Ha a zárt kö rû en mû kö dõ rész vény tár sa ság mû kö dé si 
for má ját meg vál toz tat va, nyil vá no san mû kö dõ rész vény -
tár sa ság ként mû kö dik to vább, és a zárt kö rû en mû kö dõ
rész vény tár sa ság nak a for ma vál to zás idõ pont já ban vol tak
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ ki je lö lé sé re  szóló vagy elõ vá sár lá si
jo got biz to sí tó el sõbb sé gi rész vé nyei, il let ve olyan el sõbb -
sé gi rész vé nyei, ame lyek osz ta lék el sõbb ség re és likvidá -
ciós há nyad hoz fû zõ dõ el sõbb ség re vo nat ko zó jo go sult sá -
gon kí vül együt te sen egyéb el sõbb sé gi jo go kat tes te sí tet -
tek meg, a mû kö dé si for ma meg vál toz ta tá sá val egy ide jû -
leg ezek he lyett a rész vé nyek he lyett az alap sza bály ban
fog lal tak nak meg fele lõen más el sõbb sé gi rész vényt vagy
törzs rész vényt kell ki bo csá ta ni.

287.  § (1) A nyil vá no san mû kö dõ rész vény tár sa ság
 esetében a rész vény át ru há zá sá nak kor lá to zá sá ról  szóló
204–205.  § ren del ke zé sei nem al kal maz ha tók.

(2) Ha a nyil vá no san mû kö dõ rész vény tár sa ság más
rész vény tár sa ság ban vagy kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság -
ban a sza va za tok hu szon öt szá za lé kát meg ha la dó mér té kû
be fo lyást sze rez, ezt köve tõen a gaz da sá gi tár sa ság a nyil -
vá no san mû kö dõ rész vény tár sa ság rész vé nye i nek meg -
szer zé sé re nem jo go sult, a ko ráb ban meg szer zett rész vé -
nye ket pe dig leg ké sõbb a nyil vá no san mû kö dõ rész vény -
tár sa ság be fo lyás szer zé sé tõl szá mí tott hat van na pon be lül
kö te les el ide ge ní te ni. Ab ban az eset ben, ha a gaz da sá gi
tár sa ság e kö te le zett sé gé nek tel je sí té sét el mu laszt ja, a
nyil vá no san mû kö dõ rész vény tár sa ság rész vé nyei alap ján
tag sá gi jo gok gya kor lá sá ra nem jo go sult.

A nyilvánosan mûködõ
részvénytársaság alapítása

288.  § (1) A nyil vá no san mû kö dõ rész vény tár sa ság
– az ér ték pa pí rok ra vo nat ko zó kü lön tör vény ben meg ha tá -
ro zott fel té te lek sze rint – nyil vá nos el já rás sal, rész vény -
jegy zés út ján ala pít ha tó.

(2) A rész vény jegy zés az ala pí tá si ter ve zet nek meg fele -
lõen, az ab ban fog lal tak kal meg egye zõ mó don tör té nik.
Az ala pí tá si ter ve zet ere de ti pél dá nyát köz ok irat ba vagy
tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat ba kell fog lal ni, és az ar -
ról ké szí tett má so la to kat köz jegy zõ vel kell hi te le sít tet ni.

(3) Az ala pí tá si ter ve zet ben is mer tet ni kell:
a) a rész vény tár sa ság cég ne vét és szék he lyét, te vé -

keny sé gét, idõ tar ta mát;
b) az ala pí tók ne vét (cég ne vét), la kó he lyét (szék -

helyét);
c) az alap tõ ke ter ve zett nagy sá gát;
d) a rész vé nyek szá mát és név ér té két, a rész vé nyek elõ -

ál lí tá si mód ját, va la mint szük ség sze rint a törzs rész vé nyen 
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kí vül for ga lom ba ho zan dó rész vény faj ták hoz, il let ve rész -
vény osz tá lyok hoz kap cso ló dó jo go kat, a rész vény esi
 jogok eset le ges kor lá to zá sát;

e) szük ség sze rint az ala pí tó kat meg il le tõ elõ nyö ket, 
azaz a nem pénz be li hoz zá já ru lás szol gál ta tá sá nak, az
igaz ga tó ság, az elsõ fel ügye lõ bi zott ság tag jai, il let ve
az  el sõ könyv vizs gá ló ki je lö lé sé nek, va la mint a túl -
jegy zés el fo ga dá sá ról vagy vissza uta sí tá sá ról való dön -
tés jo gát;

f) a nem pénz be li hoz zá já ru lás tár gyát, ér té két, az el le -
né ben je gyez he tõ rész vé nyek szá mát, név ér té két, a hoz zá -
já ru lást szol gál ta tó ala pí tó ne vét (cé gét), la kó he lyét (szék -
he lyét) és a nem pénz be li hoz zá já ru lás nak az ala pí tá si
 tervezet sze rin ti ér té két elõ ze tesen fe lül vizs gá ló könyv -
vizs gá ló ne vét (cé gét), szék he lyét (la kó he lyét);

g) a túl jegy zés ese tén kö ve ten dõ el já rást;
h) szük ség sze rint a ter ve zett alap tõ ke alul jegy zé se ese -

té re a rész vény jegy zés ered mé nyes sé gé hez meg kí vánt
rész vé nyek szá mát (jegy zé si mi ni mum);

i) a rész vé nyek kö te le zõ be vo ná sá nak, a 267.  § (3) be -
kez dés al kal ma zá sá val össze füg gés ben szük sé ges, a tör -
vény ben kö te le zõ en elõ nem írt ese te it;

j) az ala ku ló köz gyû lés össze hí vá sá nak mód ját;
k) a nyil vá nos ala pí tás vár ha tó költ sé ge it.

(4) Az ala pí tá si ter ve ze tet va la mennyi ala pí tó nak alá
kell ír nia, majd ezt köve tõen az ala pí tók az ala pí tá si ter ve -
ze tet az ér ték pa pí rok ra vo nat ko zó tör vényi ren del ke zé sek -
nek meg fele lõen el ké szí tett tá jé koz ta tó ré sze ként te szik
köz zé.

289.  § A rész vény jegy zés a jegy zé si ív alá írá sá val tör té -
nik. Az ala pí tó ki vé te lé vel a rész vény jegy zõ a jegy zés sel
csak pénz be li hoz zá já ru lás szol gál ta tá sá ra vál lal hat kö te -
le zett sé get. A rész vény jegy zõ – ki vé ve azt az ala pí tót, aki
nem pénz be li hoz zá já ru lást szol gál tat – kö te les az ál ta la
jegy zett összeg leg alább tíz szá za lé kát az ala pí tók ál tal
meg je lölt mó don a jegy zés sel egy ide jû leg be fi zet ni.

290.  § (1) Ha több rész vényt je gyez tek, mint amennyit a
rész vény tár sa ság az ala pí tá si ter ve zet sze rint ki bo csát (túl -
jegy zés), az ala pí tók – ha az ala pí tá si ter ve zet erre fel jo go -
sí tot ta õket –, az ala pí tá si ter ve zet ben meg ha tá ro zott
szem pon tok sze rint dön te nek a túl jegy zés el fo ga dá sá ról
vagy vissza uta sí tá sá ról. Ha az ala pí tá si ter ve zet nem jo go -
sí tot ta fel az ala pí tó kat a túl jegy zés rõl való dön tés re, a
több let el fo ga dá sá ról vagy vissza uta sí tá sá ról – az alap tõ ke 
meg ál la pí tá sa so rán – az ala ku ló köz gyû lés dönt.

(2) Ha az ala pí tók vagy az ala ku ló köz gyû lés a túl jegy -
zést vissza uta sí tot ta, a vissza uta sí tott rész vény jegy zés re
tel je sí tett be fi ze tést a vissza uta sí tás ra vo nat ko zó dön tést
kö ve tõ ti zen öt na pon be lül a rész vény jegy zõk nek le vo nás
nél kül vissza kell fi zet ni. E kö te le zett ség tel je sí té sé ért az
ala pí tók és a for ga lom ba ho za tal ban köz re mû kö dõ be fek -
te té si szol gál ta tó egye tem le ge sen fe lel nek.

291.  § (1) Az ala pí tás meg hi ú sul, ha a rész vény tár sa ság
ter ve zett alap tõ ké jét meg tes te sí tõ va la mennyi rész vényt
vagy – az ala pí tá si ter ve zet ilyen ren del ke zé se ese tén –
a jegy zé si mi ni mum nak meg fe le lõ szá mú rész vényt a rész -
vény jegy zés re meg ál la pí tott zá ró na pig nem je gyez ték le,
ki vé ve, ha a rész vény jegy zést jegy zé si ga ran cia vál la lás
biz to sít ja.

(2) Ha a rész vény jegy zés so rán csak a jegy zé si mi ni -
mum nak meg fe le lõ szá mú rész vényt je gyez ték le, a rész -
vény tár sa ság alap tõ ké jét a jegy zett rész vé nyek név ér té ké -
nek össze ge alap ján kell meg ál la pí ta ni.

(3) Az ala pí tás meg hi ú su lá sa ese tén a rész vény jegy zés
so rán be fi ze tett össze get a be fi ze tést tel je sí tõ ré szé re ti zen -
öt na pon be lül, le vo nás nél kül vissza kell fi zet ni. E kö te le -
zett ség tel je sí té sé ért az ala pí tók és a for ga lom ba ho za tal -
ban köz re mû kö dõ be fek te té si szol gál ta tó egye tem le ge sen
fe lel nek.

292.  § (1) Az ala pí tók az ered mé nyes rész vény jegy zés
zá ró nap já tól szá mí tott hat van na pon be lül kö te le sek meg -
tar ta ni az ala ku ló köz gyû lést.

(2) Ha az ala pí tók el mu laszt ják az ala ku ló köz gyû lés -
nek az (1) be kez dés ben elõ írt idõn be lül való meg tar tá sát,
a rész vény jegy zõ men te sül to váb bi kö te le zett sé gei alól, és
az ál ta la be fi ze tett össze get vissza kö ve tel he ti. A le vo nás
nél kü li vissza fi ze tés tel je sí té sé ért az ala pí tók egyetem -
legesen fe lel nek.

(3) Az ala ku ló köz gyû lés meg nyi tá sá ig a pénz be li
 hozzájárulás szol gál ta tá sát vál la ló rész vény jegy zõ kö te les
a jegy zés al kal má val fi ze tett össze get az ál ta la jegy zett
rész vé nyek név ér té ké nek, il let ve ki bo csá tá si ér té ké nek
 huszonöt szá za lé ká ra ki egé szí te ni.

293.  § Az ala ku ló köz gyû lés

a) meg ál la pít ja a rész vény jegy zés ered mé nyes sé gét;

b) dönt a túl jegy zés el fo ga dá sá ról vagy vissza uta sí tá sá -
ról, ki vé ve, ha az ala pí tók az ala pí tá si ter ve zet ben ezt a
 jogot ma guk nak tar tot ták fenn;

c) meg ál la pít ja az alap sza bályt.

294.  § (1) Az ala ku ló köz gyû lés ha tá ro zat ké pes sé gé nek
meg ál la pí tá sa so rán a pénz be li hoz zá já ru lást vál la ló rész -
vény jegy zõk kö zül azo kat le het szá mí tás ba ven ni, akik a
292.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt kö te le zett sé gük nek ele get
tet tek, il let ve a nem pénz be li hoz zá já ru lás szol gál ta tá sát
vál la ló ala pí tók kö zül azo kat, akik a nem pénz be li hoz zá -
já ru lást a rész vény tár sa ság ren del ke zé sé re bo csá tot ták.
Az ala ku ló köz gyû lés – az ala pí tá si ter ve zet tõl tör té nõ el -
té rés kér dé sé nek ki vé te lé vel – ha tá ro zat ké pes, ha azon az
alap tõ ke több mint öt ven szá za lé kát le jegy zõ rész vé nyes
je len van.
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(2) Az ala ku ló köz gyû lés a ha tá ro za to kat három -
negyedes több ség gel hoz za. Az ala ku ló köz gyû lés az ala -
pí tá si ter ve zet tõl csak va la mennyi rész vény jegy zõ egy -
han gú dön tésével tér het el, ki vé ve azo kat a jo go sult sá go -
kat, ame lye ket az ala pí tók ma guk nak tar tot tak fenn.

(3) Az ala ku ló köz gyû lés rõl jegy zõ köny vet kell fel -
venni, amely re a 238.  § sza bá lyai al kal ma zan dók.

295.  § (1) Az ala ku ló köz gyû lés ál tal el fo ga dott alap sza -
bály nak a 208.  §-ban fel so rol ta kat kell tar tal maz nia, ki vé -
ve a 208.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ját, va la mint (2) be -
kez dé sé nek d) és g) pont ját. Az alap sza bály nak tar tal maz -
nia kell – az egy sé ges irá nyí tá si rend sze rû rész vény tár sa -
ság ki vé te lé vel – az elsõ fel ügye lõ bi zott ság tag ja i nak
 nevét.

(2) A nyil vá no san mû kö dõ rész vény tár sa ság alap sza bá -
lya nem ír hat ja elõ, hogy az igaz ga tó sá gi ta gok vissza hí vá -
sá hoz a sza va za tok egy sze rû több ség nél na gyobb ará nyú
ha tá ro zat ho za tal szük sé ges.

(3) A be jegy zé si ké re lem be nyúj tá sá ig a nem pénz be li
hoz zá já ru lást a rész vény tár sa ság ren del ke zé sé re kell
 bocsátani.

A részvényes jogai és kötelezettségei

296.  § Nyil vá no san mû kö dõ rész vény tár sa ság ese tén a
rész vé nye sek nek cím zett, a rész vé nyek név ér té ké nek, il -
let ve ki bo csá tá si ér té ké nek be fi ze té sé re tör té nõ fel szó lí -
tást – amennyi ben a rész vény tár sa ság ren del ke zik ilyen -
nel – a rész vény tár sa ság hir det mé nyi lap já ban, va la mint
hon lap ján kell köz zé ten ni.

297.  § (1) Ha a nyil vá no san mû kö dõ rész vény tár sa ság
igaz ga tó sá ga a rész vény könyv ve ze té sé re mást bíz meg
(202.  §), a meg bí zás té nyét és a meg bí zott sze mé lyét a
rész vény tár sa ság hir det mé nyi lap já ban, il let ve a hon lap ján 
is köz zé kell ten ni.

(2) Nyil vá no san mû kö dõ rész vény tár sa ság ese tén a
rész vény esi jo gok gya kor lá sá hoz nincs szük ség a 212.  §
sze rin ti iga zo lás ra, ha a jo go sult ság meg ál la pí tá sá ra az
alap sza bály ren del ke zé se alap ján – az ér ték pa pí rok ra
 vonatkozó tör vény sze rin ti – tu laj do no si meg fe lel te tés út -
ján ke rül sor.

(3) A rész vény tár sa ság ál tal kez de mé nye zett tu laj do no -
si meg fe lel te tés ese tén, ha az a kö vet ke zõ köz gyû lést meg -
elõ zõ rész vény könyv-le zá rás hoz kap cso ló dik, a rész vény -
könyv ve ze tõ je a rész vény könyv ben sze rep lõ, a tulajdo -
nosi meg fe lel te tés idõ pont já ban ha tá lyos va la mennyi ada -
tot tör li, és ez zel egy ide jû leg a tu laj do no si meg fe lel te tés

ered mé nyé nek meg fe le lõ ada to kat a rész vény könyv be be -
jegy zi.

298.  § (1) A köz gyû lés na pi rend jé re tû zött ügy re vo nat -
ko zó an az igaz ga tó ság kö te les min den rész vé nyes nek a
köz gyû lés nap ja elõtt leg alább nyolc nap pal be nyúj tott
írás be li ké rel mé re a szük sé ges fel vi lá go sí tást meg ad ni.

(2) Az igaz ga tó ság csak ak kor ta gad hat ja meg a fel vi lá -
go sí tást, ha ál lás pont ja sze rint az a rész vény tár sa ság üz le ti
tit kát sér te né. Eb ben az eset ben is kö te le zõ a fel vi lá go sí tás
meg adá sa, ha arra a köz gyû lés ha tá ro za ta kö te le zi az igaz -
ga tó sá got. Az üz le ti tit kot nem tar tal ma zó fel vi lá go sí tás
meg adá sa nem kor lá toz ha tó.

(3) Az alap sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a
rész vé nyes fel vi lá go sí tás hoz való joga ré sze ként – az
(2) be kez dés sza bá lyai sze rint – a rész vény tár sa ság üz le ti
köny ve i be, il let ve egyéb üz le ti ira ta i ba be te kint het.

(4) A nyil vá no san mû kö dõ rész vény tár sa ság nál nem
 lehet a rész vé nyes meg ha tal ma zott ja az igaz ga tó ság tag ja,
a cég ve ze tõ, a rész vény tár sa ság ve ze tõ ál lá sú munkavál -
lalója, és a fel ügye lõ bi zott ság tag ja.

(5) A rész vé nyes a köz gyû lé sen õt kép vi se lõ meg ha tal -
ma zott sze mély ki je lö lé sé rõl a 213.  § (4) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott mód mel lett úgy is ren del kez het, hogy a
rész vény tár sa ság ál tal a ré szé re pos tán vagy elekt ro ni kus
ok irat ként meg kül dött for ma nyom tat ványt a rész vény tár -
sa ság ré szé re az alap sza bály ban meg ha tá ro zott mó don és
fel té te lek sze rint ki tölt ve vissza kül di. A rész vény tár sa ság
alap sza bá lya a for ma nyom tat vány ki töl té sé vel kap cso lat -
ban a 213.  § (4) be kez dé sé ben fog lalt sza bály tól el té rõ en
ren del kez het.

299.  § (1) A nyil vá no san mû kö dõ rész vény tár sa ság
alap sza bá lya meg ha tá roz hat ja az egy rész vé nyes ál tal gya -
ko rol ha tó sza va za ti jog leg ma ga sabb mér té két. A sza va za -
ti jog leg ma ga sabb mér té ké nek meg ha tá ro zá sa so rán ti los
a rész vé nye sek kö zöt ti bár mi fé le kü lönb ség té tel.

(2) Az alap sza bály nak a sza va za ti jo got – az (1) be kez -
dés sze rint – kor lá to zó ren del ke zé se ha tá lyát vesz ti az ér -
ték pa pí rok ra vo nat ko zó kü lön tör vény ben fog lal tak alap -
ján az ab ban meg ha tá ro zott vé te li aján lat ra vo nat ko zó el já -
rás le zá rá sa kor, ha vé te li aján lat út ján a rész vény tár sa ság -
ban het ven öt szá za lé kot el érõ be fo lyás meg szer zé sé re
 került sor.

300.  § (1) A nyil vá no san mû kö dõ rész vény tár sa ság ese -
té ben a köz gyû lés na pi rend jé nek ki egé szí té sé re (217.  §)
vo nat ko zó jo got azok a rész vé nye sek gya ko rol hat ják, akik 
a sza va za tok leg alább egy szá za lé ká val ren del kez nek.

(2) A nyil vá no san mû kö dõ rész vény tár sa ság ese té ben
azok a rész vé nye sek, akik a sza va za tok leg alább egy szá -
za lé ká val ren del kez nek, a 222.  § (2) be kez dé se alap ján
füg get len szak ér tõ ki ren de lé sét kér he tik.
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301.  § A rész vény tár sa ság rész vé nye i nek fel vá sár lá sá ra
irá nyu ló – kü lön tör vény sze rin ti – nyil vá nos vé te li aján -
lat té tel ese tén a 225.  § (1) be kez dé se nem al kal maz ha tó.

A nyilvánosan mûködõ részvénytársaság szervezete

A közgyûlés

302.  § A köz gyû lés ki zá ró la gos ha tás kö ré be tar to zik a
231.  § (2) be kez dé sé ben fel so rol ta kon kí vül:

a) dön tés a sa ját rész vény re ka pott nyil vá nos vé te li
aján lat el fo ga dá sá ról;

b) dön tés a nyil vá nos vé te li aján lat té te li el já rás meg za -
va rá sá ra al kal mas lé pé sek meg té te lé rõl (305.  §);

c) az alap sza bály ren del ke zé sé tõl füg gõ en kö te le zõ
vagy nem kö te le zõ dön tés a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk, fel -
ügye lõ bi zott sá gi ta gok, va la mint ve ze tõ ál lá sú mun ka vál -
la lók hosszú távú dí ja zá sá nak és ösz tön zé si rend sze ré nek
irány el ve i rõl, ke re té rõl; va la mint

d) az au dit bi zott ság (311.  §) tag ja i nak meg vá lasz tá sa.

303.  § (1) A köz gyû lést, an nak kez dõ nap ját leg alább
har minc nap pal meg elõ zõ en, az alap sza bály ban meg ha tá -
ro zott mó don köz zé tett hir det mény út ján kell össze hív ni.
Az alap sza bály ren del kez het úgy is, hogy a köz gyû lés
össze hí vá sá ra vo nat ko zó hir det ményt a nyom ta tott saj tó
he lyett a rész vény tár sa ság hon lap ján kell köz zé ten ni.
A hon la pon tör té nõ köz zé té tel mel lett az alap sza bály elõ ír -
hat ja a nyom ta tott saj tó ban tör té nõ együt tes köz zé té telt is,
to váb bá azt, hogy azo kat a rész vé nye se ket, akik ezt kí ván -
ják, a köz gyû lés össze hí vá sá ról a nyom ta tott saj tó ban
vagy a hon la pon tör tént köz zé té tel mel lett elekt ro ni kus
úton is ér te sí te ni kell.

(2) A hir det mény és a rész vé nyes ré szé re elekt ro ni kus
úton kül dött ér te sí tés kö zöt ti el té rés ese tén a hir det mény -
ben fog lal tak az irány adók.

(3) Ha a rész vény tár sa ság rész vé nye i re tett nyil vá nos
vé te li aján lat tal kap cso la tos rész vény esi ál lás fog la lás
 miatt vagy az ered mé nyes, nyil vá nos vé te li aján lat té te li el -
já rást köve tõen a be fo lyás szer zõ kez de mé nye zé sé re rend -
kí vü li köz gyû lés össze hí vá sá ra ke rül sor, a köz gyû lést an -
nak kez dõ nap ját leg alább ti zen öt nap pal meg elõ zõ en, az
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott mó don kell össze hív ni.

304.  § (1) A nyil vá no san mû kö dõ rész vény tár sa ság a
szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo ló nak és az igaz ga tó -
ság, va la mint a fel ügye lõ bi zott ság je len té sé nek lé nye ges
ada ta it, va la mint a na pi ren den sze rep lõ ügyek kel kap cso -
la tos elõ ter jesz tések össze fog la ló ját és a ha tá ro za ti ja vas -
la to kat a rész vény tár sa ság hir det mé nye i nek köz zé té te lé re
vo nat ko zó alap sza bá lyi ren del ke zé sek sze rint, a köz gyû -

lést meg elõ zõ en leg alább ti zen öt nap pal nyil vá nos ság ra
hoz za. Az alap sza bály ren del kez het úgy is, hogy a rész -
vény tár sa ság hir det mé nye it a rész vény tár sa ság hon lap ján
te szi köz zé.

(2) Az alap sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a köz -
gyû lé sen részt ven ni szán dé ko zó rész vé nyes, il let ve rész -
vény esi meg ha tal ma zott ne vét a köz gyû lés meg kez dé sé ig
kell a rész vény könyv be be je gyez ni. Ha az alap sza bály
ren del ke zik ar ról az idõ pont ról, amed dig a fen ti be jegy -
zés re sor ke rül het, ez az idõ pont a köz gyû lés kez dõ nap ját
meg elõ zõ he te dik mun ka nap nál nem le het ko ráb bi.

(3) A köz gyû lé sen a rész vény esi jo gok gya kor lá sá ra az
a sze mély jo go sult, aki nek ne vét – le zá rá sá nak idõpont -
jában – a rész vény könyv tar tal maz za. Ha az alap sza bály
el té rõ en nem ren del ke zik, a rész vény könyv le zá rá sa nem
kor lá toz za a rész vény könyv be be jegy zett sze mély jo gát
rész vé nye i nek a rész vény könyv le zá rá sát kö ve tõ át ru há zá -
sá ban. A rész vény nek a köz gyû lés kez dõ nap ját meg elõ zõ
át ru há zá sa nem zár ja ki a rész vény könyv be be jegy zett sze -
mély nek azt a jo gát, hogy a köz gyû lé sen részt ve gyen és az 
õt mint rész vé nyest meg il le tõ jo go kat gya ko rol ja.

(4) A nyil vá no san mû kö dõ rész vény tár sa ság nál a kon -
fe ren cia-köz gyû lés re vo nat ko zó sza bá lyok (239.  §) az zal
al kal ma zan dók, hogy az igaz ga tó ság a kon fe ren cia-köz -
gyû lés idõ tar ta má ra sza va zás ra meg ha tal ma zott sze mélyt
je löl ki, aki a kon fe ren cia-köz gyû lés ide jén va la mennyi
rész vé nyes szá má ra el ér he tõ. A rész vé nye sek sza va za ti jo -
gu kat a sza va zás ra meg ha tal ma zott út ján is gya ko rol hat -
ják. A sza va zás ra meg ha tal ma zott ne vét, a kon fe ren -
cia-köz gyû lés alat ti el ér he tõ sé gét a köz gyû lé si meg hí vó -
ban kell fel tün tet ni.

(5) A kon fe ren cia-köz gyû lés he lye csak a rész vény tár -
sa ság szék he lye vagy te lep he lye le het.

305.  § (1) A sza va za tok leg alább há rom ne gye des több -
sé ge szük sé ges ak kor, ha a nyil vá no san mû kö dõ rész vény -
tár sa ság köz gyû lé se a kü lön tör vény sze rin ti nyil vá nos
 vételi aján lat ról tör tént tu do más szer zé sét köve tõen az el já -
rás meg za va rá sá ra al kal mas lé pés rõl – így pél dá ul a rész -
vény tár sa ság alap tõ ké jé nek fel eme lé sé rõl, sa ját rész vé -
nye i nek meg szer zé sé rõl – ha tá roz. En nek so rán a rész -
vény hez fû zõ dõ sza va za ti jog eset le ges kor lá to zá sá ra vagy 
ki zá rá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé sek – ide nem ért ve a
227.  § sze rint ki zárt sza va za ti jo go sult sá got – nem al kal -
maz ha tók.

(2) Nyil vá no san mû kö dõ rész vény tár sa ság nál a 237.  §
nem al kal maz ha tó.

306.  § Nyil vá no san mû kö dõ rész vény tár sa ság a köz -
gyû lé sen ho zott ha tá ro za to kat az ér ték pa pí rok ra vonat -
kozó, kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott mó don és idõ ben
kö te les nyil vá nos ság ra hoz ni.
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307.  § Nyil vá no san mû kö dõ rész vény tár sa ság nál a rész -
vé nye sek köz gyû lés tar tá sa nél kül nem hoz hat nak ha tá ro -
za tot.

A nyilvánosan mûködõ
 részvénytársaság ügyvezetése

308.  § (1) A nyil vá no san mû kö dõ rész vény tár sa ság nál,
ha az alap sza bály úgy ren del ke zik, igaz ga tó ság és fel ügye -
lõ bi zott ság he lyett egy sé ges irá nyí tá si rend szert meg va ló -
sí tó igaz ga tó ta nács mû köd het. Eb ben az eset ben az igaz -
ga tó ta nács lát ja el az igaz ga tó ság és a fel ügye lõ bi zott ság
tör vény ben meg ha tá ro zott fel ada ta it.

(2) A nyil vá no san mû kö dõ rész vény tár sa ság ese té ben
nincs mód a 37.  § sze rin ti ügy dön tõ fel ügye lõ bi zott ság
 választására.

(3) A nyil vá no san mû kö dõ rész vény tár sa ság ese té ben
nem vá laszt ha tó igaz ga tó ság he lyett a 247.  §-ban meg ha -
tá ro zott ve zér igaz ga tó.

309.  § (1) Az igaz ga tó ta nács leg alább öt és – ha az alap -
sza bály a mun ka vál la lói rész vé tel ér vé nye sí té se ér de ké -
ben más ként nem ren del ke zik – leg fel jebb ti zen egy ter mé -
sze tes sze mély tag ból áll. El nö két maga vá laszt ja tag jai
kö zül. Az alap sza bály úgy is ren del kez het, hogy az igaz ga -
tó ta nács el nö két köz vet le nül a köz gyû lés vá laszt ja.

(2) Az igaz ga tó ta nács tag jai több sé gé nek – a (4) be kez -
dés ben fog lalt ki vé tel lel – füg get len sze mély nek kell len -
nie, az alap sza bály en nél ma ga sabb arányt is meg ál la pít -
hat. Füg get len nek mi nõ sül az igaz ga tó ta nács tag ja, ha
rész vény tár sa ság gal az igaz ga tó ta ná csi tag sá gán kí vül
más jog vi szony ban nem áll.

(3) Nem mi nõ sül füg get len nek az igaz ga tó ta nács tag ja
kü lö nö sen ak kor, ha

a) a rész vény tár sa ság mun ka vál la ló ja vagy volt mun -
ka vál la ló ja, e jog vi szo nyá nak meg szû né sé tõl szá mí tott öt
évig;

b) a rész vény tár sa ság vagy ve ze tõ tiszt ség vi se lõi szá -
má ra és ja vá ra el len ér ték fe jé ben szak ér tõi vagy más meg -
bí zá si jog vi szony ban te vé keny sé get foly tat;

c) a rész vény tár sa ság olyan rész vé nye se, aki köz vet ve
vagy köz vet le nül a le ad ha tó sza va za tok leg alább har minc
szá za lé kát bir to kol ja vagy ilyen sze mély nek kö ze li hoz zá -
tar to zó ja [Ptk. 685.  § b) pont] vagy élet tár sa;

d) kö ze li hoz zá tar to zó ja a rész vény tár sa ság va la mely
– nem füg get len – ve ze tõ tiszt ség vi se lõ jé nek vagy ve ze tõ
ál lá sú mun ka vál la ló já nak;

e) a rész vény tár sa ság ered mé nyes mû kö dé se ese tén
igaz ga tó ta ná csi tag sá ga alap ján va gyo ni jut ta tás ra jo go -
sult, vagy az igaz ga tó ta ná csi tag sá gért járó dí jon kí vül bár -

mi lyen ja va dal ma zás ban ré sze sül a rész vény tár sa ság tól,
il let ve a rész vény tár sa ság hoz kap csolt vál lal ko zás tól;

f) a rész vény tár sa ság nem füg get len tag já val egy má sik
gaz da sá gi tár sa ság ban olyan jog vi szony ban áll, amely
alap ján a nem füg get len tag nak irá nyí tá si, el len õr zé si joga
van;

g) a rész vény tár sa ság füg get len könyv vizs gá ló ja, vagy
a könyv vizs gá ló al kal ma zott ja vagy part ne re e jog vi szony
meg szû né sé tõl szá mí tott há rom évig;

h) ve ze tõ tiszt ség vi se lõ vagy ve ze tõ ál lá sú mun ka vál -
la ló egy olyan gaz da sá gi tár sa ság ban, amely nek füg get len
igaz ga tó ta ná csi tag ja egy ben a nyil vá nos rész vény tár sa ság 
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je.

(4) Nem kell az igaz ga tó ta nács tag jai több sé gé nek füg -
get len sze mély nek len nie, ha a nyil vá no san mû kö dõ rész -
vény tár sa ság el is mert vál la lat cso port hoz tar to zó ellen -
õrzött tár sa ság.

310.  § Ha a rész vény tár sa ság nál fel ügye lõ bi zott ság mû -
kö dik, a 309.  § (2)–(4) be kez dé sét – fi gye lem mel a 41.  §
(5) be kez dé sé re is – a fel ügye lõ bi zott ság ra kell alkal -
mazni.

311.  § (1) A nyil vá no san mû kö dõ rész vény tár sa sá gok -
nál leg alább há rom ta gú au dit bi zott sá got kell lét re hoz ni,
amely nek tag ja it a köz gyû lés az igaz ga tó ta nács, il let ve
ahol fel ügye lõ bi zott ság mû kö dik, a fel ügye lõ bi zott ság
füg get len tag jai kö zül vá laszt ja.

(2) Az au dit bi zott ság ha tás kö ré be tar to zik:
a) a szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo ló vé le mé nye -

zé se;
b) ja vas lat té tel a könyv vizs gá ló sze mé lyé re és dí ja zá -

sá ra;
c) a könyv vizs gá ló val meg kö ten dõ szer zõ dés elõ ké szí -

té se, az alap sza bály fel ha tal ma zá sa alap ján a rész vény tár -
sa ság kép vi se le té ben a szer zõ dés alá írá sa;

d) a könyv vizs gá ló val szem be ni szak mai kö ve tel mé -
nyek és össze fér he tet len sé gi elõ írások ér vény re jut ta tá sá -
nak fi gye lem mel kí sé ré se, a könyv vizs gá ló val való együtt -
mû kö dés sel kap cso la tos te en dõk el lá tá sa, va la mint – szük -
ség ese tén – az igazg ató ta nács vagy a fel ügye lõ bi zott ság
szá má ra in téz ke dé sek meg té te lé re való ja vas lat té tel;

e) a pénz ügyi be szá mo lá si rend szer mû kö dé sé nek ér -
tékelése és ja vas lat té tel a szük sé ges in téz ke dé sek megté -
telére; va la mint

f) az igaz ga tó ta nács, il let ve a fel ügye lõ bi zott ság mun -
ká já nak se gí té se a pénz ügyi be szá mo lá si rend szer meg -
felelõ el len õr zé se ér de ké ben.

(3) Az alap sza bály to váb bi fel ada to kat utal hat az au dit
bi zott ság ha tás kö ré be.

312.  § (1) Ha a rész vény tár sa ság rész vé nyei a Bu da pes ti 
Ér ték tõzs dén be ve ze tés re ke rül tek, az igaz ga tó ság az éves
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ren des köz gyû lé sen a szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo -
ló val együtt ter jesz ti a köz gyû lés elé a fe le lõs vál la lat irá -
nyí tá si je len tést.

(2) A je len tés ben az igaz ga tó ság össze fog lal ja a rész -
vény tár sa ság ál tal az elõ zõ üz le ti év ben kö ve tett fe le lõs
vál la lat irá nyí tá si gya kor la tot és nyi lat ko zik ar ról, hogy
mi lyen el té ré sek kel al kal maz ta a Bu da pes ti Ér ték tõzs de
Fe le lõs Vál la lat irá nyí tá si Aján lá sa it. A je len tést a rész -
vény tár sa ság hon lap ján köz zé kell ten ni.

(3) A je len tés el fo ga dá sá ról a köz gyû lés kü lön ha tá roz.
Ha a rész vény tár sa ság nál fel ügye lõ bi zott ság mû kö dik, a
je len tés a fel ügye lõ bi zott ság jó vá ha gyá sa nél kül nem ter -
jeszt he tõ a köz gyû lés elé.

Az alaptõke felemelése és leszállítása

313.  § (1) Ha a nyil vá no san mû kö dõ rész vény tár sa ság
el té rõ rész vény faj tá ba, il let ve rész vény osz tály ba tar to zó
rész vé nye ket ho zott for ga lom ba, az alap tõ ke fel eme lé sét
el ha tá ro zó, il let ve az ar ról dön tõ köz gyû lé si ha tá ro zat ér -
vé nyes sé gé nek fel té te le, hogy a tõ ke eme lés sel köz vet le nül 
érin tett, to váb bá az alap sza bály ál tal érin tett nek mi nõ sí tett
rész vény faj ta, il let ve rész vény osz tály rész vé nye sei az
alap sza bály ban meg ha tá ro zott mó don az alap tõ ke fel eme -
lé sé hez kü lön hoz zá já rul ja nak. A hoz zá já ru lás meg adá sá -
nak mód já ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat az alap sza -
bály ban kell meg ál la pí ta ni. Ez a sza bály meg fele lõen
irány adó az igaz ga tó sá got tõ ke eme lés re fel ha tal ma zó köz -
gyû lé si ha tá ro zat ese tén is.

(2) Ha az alap tõ ke fel eme lé sé re pénz be li hoz zá já ru lás
el le né ben ke rül sor, a rész vény tár sa ság rész vé nye se it,
ezen be lül elsõ he lyen a for ga lom ba ho zott rész vé nyek kel
azo nos rész vény so ro zat ba tar to zó rész vénnyel ren del ke zõ
rész vé nye se ket, majd az át vál toz tat ha tó, és ve lük egy sor -
ban a jegy zé si jo got biz to sí tó köt vé nyek tu laj do no sa it
– eb ben a sor rend ben – az alap sza bály ban meg ha tá ro zott
fel té te lek sze rint a rész vé nyek át vé te lé re vo nat ko zó
 elsõbbségi jog il le ti meg.

(3) A rész vény tár sa ság kö te les az alap sza bály ban meg -
ha tá ro zott mó don tá jé koz tat ni a rész vé nye se ket, il let ve az
át vál toz tat ha tó és a jegy zé si jo got biz to sí tó köt vé nyek tu -
laj do no sa it a rész vé nyek át vé te lé re vo nat ko zó el sõbb sé gi
jog gya kor lá sá nak le he tõ sé gé rõl és mód já ról, így a meg -
sze rez he tõ rész vé nyek név ér té ké rõl, il let ve ki bo csá tá si ér -
té ké rõl, va la mint e jog ér vé nye sí té sé re nyit va álló – leg -
alább ti zen öt na pos – idõ szak kez dõ és zá ró nap já ról.

(4) A rész vé nyek jegy zé sé re vo nat ko zó el sõbb sé gi jog
az alap sza bály ban ér vé nye sen nem zár ha tó ki, il let ve nem
kor lá toz ha tó. A köz gyû lés azon ban – az igaz ga tó ság írás -
be li elõ ter jesz tése alap ján – a jegy zé si el sõbb sé gi jog gya -
kor lá sát ki zár hat ja. Eb ben az eset ben az igaz ga tó ság nak az 

elõ ter jesz tésben be kell mu tat nia a jegy zé si el sõbb sé gi jog
ki zá rá sá ra irá nyu ló in dít vány in do ka it. Az elõ ter jesz tés
tar tal má ra és tár gya lá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok -
ról az alap sza bály ren del ke zik. Az igaz ga tó ság a köz gyû -
lé si ha tá ro zat cég bí ró ság nak tör té nõ meg kül dé sé vel egy -
ide jû leg gon dos ko dik a ha tá ro zat tar tal má nak Cég -
közlönyben tör té nõ köz zé té te lé rõl.

314.  § (1) Új rész vé nyek nyil vá nos for ga lom ba ho za ta -
lá val meg va ló su ló alap tõ ke-eme lés re csak pénz be li hoz zá -
já ru lás szol gál ta tá sa el le né ben ke rül het sor.

(2) Nyil vá nos rész vény ki bo csá tás so rán nem ke rül sor a
rész vé nyek át vé te lé re vo nat ko zó, elõ ze tes kö te le zett ség -
vál la ló nyi lat ko zat meg adá sá ra, a tõ ke eme lés el ha tá ro zá -
sá ról dön tõ köz gyû lé si ha tá ro zat a tõ ke eme lés ben részt
vevõ le en dõ rész vé nye sek kö rét és sze mé lyét nem hatá -
rozza meg. Az új rész vé nye ket meg sze rez ni kí vá nó sze mé -
lyek az ér ték pa pí rok ra vo nat ko zó tör vényi ren del ke zé sek
sze rin ti jegy zé si el já rás so rán vál lal ják a rész vé nyek el len -
ér té ké nek meg fi ze té sét és vál nak jo go sult tá a részvé -
nyekre.

(3) Amennyi ben az alap tõ ke-eme lés so rán a rész vé nyek
ki bo csá tá si ér té ke a név ér té ket meg ha lad ja, a kü lön bö ze tet 
a rész vény jegy zés kor tel jes egé szé ben meg kell fi zet ni.

315.  § Ha a nyil vá no san mû kö dõ rész vény tár sa ság el -
térõ rész vény faj tá ba, il let ve rész vény osz tály ba tar to zó
rész vé nye ket ho zott for ga lom ba az alap tõ ke le szál lí tá sát
el ha tá ro zó köz gyû lé si ha tá ro zat ér vé nyes sé gé hez az is
szük sé ges, hogy az alap tõ ke-le szál lí tás sal köz vet le nül
érin tett, to váb bá az alap sza bály ál tal érin tett nek mi nõ sí tett
rész vény faj ta, rész vény osz tály rész vé nye sei az alap sza -
bály ban meg ha tá ro zott mó don a dön tés hez kü lön hoz zá já -
rul ja nak. En nek so rán a rész vény hez fû zõ dõ sza va za ti jog
eset le ges kor lá to zá sá ra vagy ki zá rá sá ra vo nat ko zó ren del -
ke zé sek – ide nem ért ve a 227.  § sze rint ki zárt sza va za ti
 jogosultságot – nem al kal maz ha tók. A hoz zá já ru lás meg -
adá sá nak mód já ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat az
alap sza bály ban kell meg ál la pí ta ni.

III. Rész

A KOOPERÁCIÓS TÁRSASÁG

XI. Fejezet

EGYESÜLÉS

316.  § (1) Az egye sü lés a ta gok ál tal gaz dál ko dá suk
ered mé nyes sé gé nek elõ moz dí tá sá ra és gaz da sá gi te vé -
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keny sé gük össze han go lá sá ra, va la mint szak mai ér de ke ik
kép vi se le té re ala pí tott jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ
 kooperációs tár sa ság. Az egye sü lés sa ját nye re ség re nem
tö rek szik; va gyo nát meg ha la dó tar to zá sa i ért a ta gok kor -
lát la nul és egye tem le ge sen fe lel nek.

(2) Az egye sü lés az össze han go lá si fel ada tok tel je sí té -
sét se gí tõ egyéb szol gál ta tá si és kö zös gaz dál ko dá si te vé -
keny sé get (a továb biak ban együtt: ki egé szí tõ gazdálko -
dási te vé keny sé get) is vé gez het.

(3) Az „egye sü lés” el ne ve zést a tár sa ság cég ne vé ben fel 
kell tün tet ni.

(4) Az egye sü lés re e tör vény I. ré szé nek a rendelkezé -
seit meg fele lõen al kal maz ni kell.

1. Cím

Az egyesülés alapítása és mûködése

317.  § (1) A tár sa sá gi szer zõ dés ben – a 12.  § (1) be kez -
dé sé ben fog lal ta kon kí vül – meg kell ha tá roz ni:

a) a te vé keny sé gi kö rön be lül a ta gok gaz dál ko dá sá nak 
elõ moz dí tá sá ra, il let ve össze han go lá sá ra irá nyu ló, va la -
mint az ez zel kap cso la tos szak mai ér dek-kép vi se le ti fel -
ada to kat;

b) a te vé keny ség hez iga zo dó an a szük sé ges va gyon
mér té két és szol gál ta tá sá nak rend jét, il let ve a mû kö dé si
költ ség vi se lé sé nek ta gok kö zöt ti meg osz lá sát, az egyes
ta gok ra esõ be fi ze té sek össze gét és az el szá mo lás mód ját;

c) a tag ki lé pé se ese tén az õt meg il le tõ va gyo ni há nyad
ki adá sá nak fel té te le it;

d) az egye sü lés meg szû né sét köve tõen fenn ma ra dó
 vagyon fel osz tá sá nak rend jét.

(2) Szük ség sze rint ren del ke zik a tár sa sá gi szer zõ dés a
kö vet ke zõk rõl:

a) a ki egé szí tõ gaz dál ko dá si te vé keny ség rõl;
b) a ki egé szí tõ gaz dál ko dá si te vé keny ség hez szük -

séges tár sa sá gi va gyon mér té ké rõl;
c) a ki egé szí tõ gaz dál ko dá si te vé keny ség ke re té ben az

egyes ta go kat meg il le tõ sza va za ti jog mér té ké rõl, gya kor -
lá sá nak mód já ról;

d) a ki egé szí tõ gaz dál ko dá si te vé keny ség be vé te le i nek, 
költ sé ge i nek, rá for dí tá sa i nak el kü lö ní tett nyil ván tar tá sá -
ról, az el kü lö ní tett nyil ván tar tás alap ján meg ál la pí tott adó -
zott ered mény bõl való ré sze se dés sza bá lya i ról;

e) az egyes ta go kat ter he lõ egyéb va gyo ni ér té kû szol -
gál ta tá sok ról (mel lék szol gál ta tás), azok fel té te le i rõl és a
mel lék szol gál ta tás nem vagy nem meg fe le lõ tel je sí té se
ese tén fi ze ten dõ köt bér mér té ké rõl.

318.  § (1) Az egye sü lés mû kö dé sé nek költ sé ge it a ta gok 
vi se lik, és azok bo csát ják ren del ke zés re a ki egé szí tõ gaz -
dál ko dá si te vé keny ség hez szük sé ges va gyont is.

(2) Az egye sü lés tag jai egyéb va gyo ni ér té kû szol gál ta -
tás (mel lék szol gál ta tás) tel je sí té sé re is vál lal hat nak kö te -
le zett sé get. A mel lék szol gál ta tá sért a ta go kat kü lön dí ja -
zás il let he ti meg.

319.  § (1) A ta gok – ha a tár sa sá gi szer zõ dés más képp
nem ren del ke zik – el len szol gál ta tás nél kül jo go sul tak az
egye sü lés ál tal nyúj tott szol gál ta tá sok igény be vé te lé re; a
más ré szé re vég zett szol gál ta tó és gaz dál ko dá si te vé keny -
ség adó zott ered mé nyé bõl ré sze sül nek.

(2) A gaz dál ko dá si te vé keny ség so rán ke let ke zett adó -
zott ered mény fel osz tá sa – ha a tár sa sá gi szer zõ dés elté -
rõen nem ren del ke zik – a va gyo ni hoz zá já ru lás ará nyá ban
tör té nik; egyéb ként a nye re ség a ta gok kö zött egyen lõ
arány ban osz lik meg.

2. Cím

Az egyesülés szervezete

320.  § (1) Az egye sü lés leg fõbb szer ve a tag gyû lés.
A tag gyû lé sen a ta got meg ha tal ma zott is kép vi sel he ti, nem 
le het azon ban meg ha tal ma zott az igaz ga tó, a felügyelõ -
bizottság tag ja és a könyv vizs gá ló. A meg ha tal ma zást köz -
ok irat ba vagy tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat ba kell
fog lal ni.

(2) A tag gyû lés ha tás kö ré be tar to zik:
a) az egye sü lés bel sõ szer ve ze té nek és irá nyí tá si, va la -

mint el len õr zé si rend jé nek ki ala kí tá sa;
b) az össze han go ló és az ér dek-kép vi se le ti, va la mint a

ki egé szí tõ gaz dál ko dá si te vé keny ség stra té gi á já nak meg -
ha tá ro zá sa;

c) az egye sü lés szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo ló -
já nak el fo ga dá sa;

d) dön tés a ki egé szí tõ gaz dál ko dá si te vé keny ség bõl
szár ma zó adó zott ered mény fel hasz ná lá sá ról;

e) olyan ha tá ro zat ho za ta la, amely a ta gok sa ját gaz dál -
ko dá sá ban vég re haj tan dó fel ada tot ha tá roz meg;

f) az egye sü lés jog utód nél kü li meg szû né sé nek, át ala -
ku lá sá nak, egye sü lé sé nek, szét vá lá sá nak el ha tá ro zá sa;

g) az egye sü lés hez való csat la ko zás el fo ga dá sa, il let ve
a csat la ko zó tag fe le lõs sé ge kor lá to zá sá nak el fo ga dá sa;

h) az igaz ga tó meg vá lasz tá sa és vissza hí vá sa, va la mint
az igaz ga tó val kap cso la tos mun kál ta tói jo gok gya kor lá sa;

i) ha az egye sü lés nél fel ügye lõ bi zott ság mû kö dik, an -
nak meg vá lasz tá sa, tag ja i nak vissza hí vá sa és dí ja zá suk
meg ál la pí tá sa;

j) ha az egye sü lés nél könyv vizs gá ló mû kö dik, an nak
ki je lö lé se, a meg bí zás vissza vo ná sa és a dí ja zás meg ál la pí -
tá sa;

k) a tár sa sá gi szer zõ dés mó do sí tá sa;
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l) a tag ki zá rá sá nak kez de mé nye zé se;
m) dön tés olyan szer zõ dés meg kö té sé rõl vagy mó do sí -

tá sá ról, amely nek ér té ke a tár sa sá gi szer zõ dés ben meg ha -
tá ro zott mér té ket meg ha lad ja, to váb bá amit az egye sü lés
– a szo ká sos te vé keny sé gén kí vül – a sa ját tag já val köt;

n) dön tés min den olyan kér dés ben, ame lyet e tör vény
vagy a tár sa sá gi szer zõ dés a tag gyû lés ha tás kö ré be utal.

321.  § (1) A tag gyû lés szük ség sze rint, de éven te leg -
alább egy szer tart ülést.

(2) A tag gyû lést az igaz ga tó a na pi rend köz lé sé vel hív ja
össze. Az ülés meg szer ve zé sé rõl, le bo nyo lí tá sá ról, a jegy -
zõ könyv ve ze té sé rõl és a ha tá ro za tok szét osz tá sá ról az
igaz ga tó gon dos ko dik.

(3) A jegy zõ könyv ben rög zí te ni kell az ülés he lyét és
ide jét, a je len lé võ ket és az ál ta luk kép vi selt sza va za ti jog
mér té két, to váb bá az ülé sen le zaj lott fon to sabb ese mé nye -
ket, nyi lat ko za to kat és ha tá ro za to kat, az azok ra le adott
sza va za tok szá mát, il let ve a sza va zás tól tar tóz ko dó kat és
az ab ban részt nem ve võ ket.

322.  § A tag gyû lés ak kor ha tá ro zat ké pes, ha ülé sén a
sza va za tok leg alább há rom ne gyed ré szét kép vi se lõ ta gok
je len van nak.

323.  § (1) Az össze han go ló és az ér dek-kép vi se le ti te vé -
keny ség kö ré ben min den tag nak egy sza va za ta van. A tár -
sa sá gi szer zõ dés azon ban egyes ta gok ja vá ra több let sza -
va za ti jo got ál la pít hat meg, az zal a kor lá to zás sal, hogy
egyet len tag sem jut hat egye dül sza va zat több ség hez.

(2) A ki egé szí tõ gaz dál ko dá si te vé keny ség kö ré ben,
 valamint a 320.  § (2) be kez dés f)–g) és l)–m) pont ja i ban
fel so rolt ügyek ben a sza va za ti jog mér té két a va gyo ni hoz -
zá já ru lás ará nyá ban, en nek hi á nyá ban egyen lõ mér ték ben
kell meg ál la pí ta ni.

324.  § (1) A ta gok egy han gú an ha tá roz nak a kö vet ke zõ
ügyek ben:

a) az egye sü lés tár gyá nak meg vál toz ta tá sa,
b) az egyes ta gok sza va za ti ará nyá nak a megváltozta -

tása,
c) a ha tá ro zat ho za tal fel té te le i nek a meg vál toz ta tá sa.

(2) Leg alább há rom ne gye des szó több ség szük sé ges az
egye sü lés jog utód nél kü li meg szû né sé nek, tár sa sá gi for -
ma vál tá sá nak, egye sü lé sé nek, szét vá lá sá nak el ha tá ro zá sá -
hoz, új tag csat la ko zá sá nak el fo ga dá sá hoz és a tag ki zá rá -
sá nak kez de mé nye zé sé hez, to váb bá a tár sa sá gi szer zõ dés
más ok ból tör té nõ mó do sí tá sá hoz, ha a mó do sí tás nem esik 
az (1) be kez dés ha tá lya alá.

325.  § A tag gyû lés a ta gok sa ját gaz dál ko dá sá ban vég -
re haj tan dó kö te le zett sé gé nek meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló

 határozatának ér vé nyes sé gé hez leg alább há rom ne gye des
szó több ség szük sé ges. Ilyen ha tá ro zat csak az érin tett tag
hoz zá já ru lá sá val hoz ha tó.

326.  § (1) A tag gyû lés ülés tar tá sa nél kül is ha tá roz hat.

(2) Az ülé sen kí vül ja va solt ha tá ro zat ter ve ze tét ti zen öt
na pos ha tár idõ ki tû zé sé vel, írás ban kell a tag gyû lés tag ja i -
val kö zöl ni, akik sza va za tu kat írás ban ad ják meg. A sza va -
zás ered mé nyé rõl a ta go kat az utol só sza va zat be ér ke zé sét
kö ve tõ nyolc na pon be lül az igaz ga tó tá jé koz tat ja.

327.  § (1) Az egye sü lés ügy ve ze té sét és kép vi se le tét
– a tag gyû lés ha tá ro za ta i nak ke re tei kö zött – az igaz ga tó
lát ja el.

(2) A tár sa sá gi szer zõ dés ben az ügy ve ze tés re – leg alább 
há rom, leg fel jebb hét tag ból álló – igaz ga tó sá got is lét re
le het hoz ni. Ez eset ben az igaz ga tó ság tag jai mi nõ sül nek
igaz ga tó nak. Ahol e tör vény az egye sü lés igaz ga tó já ról
ren del ke zik, ezen az igaz ga tó sá got, il let ve az igaz ga tó ság
adott ügy ben in téz ke dés re fel jo go sí tott tag ját kell ér te ni.

3. Cím

Csatlakozás. A tagsági viszony megszûnése

328.  § (1) A tár sa sá gi szer zõ dés ben fog lalt fel té te lek
sze rint az egye sü lés be bár ki be lép het (csat la ko zás).

(2) A csat la ko zás el fo ga dá sá ról a tag gyû lés ha tá roz,
egy út tal meg ál la pít hat ja a csat la ko zás idõ pont ját, az az zal
járó kö te le zett sé gek ese dé kes sé gét, va la mint a ki egé szí tõ
gaz dál ko dá si te vé keny ség kö ré ben a csat la ko zó tag sza va -
za ti jo gá nak mér té két.

(3) A csat la ko zó tag fe lel az egye sü lés nek a csat la ko zás
elõtt ke let ke zett tar to zá sa i ért, ha csak ez alól a csat la ko zást
el fo ga dó ha tá ro zat elõ ze tesen nem men te sí ti.

(4) A csat la ko zás té nyét, idõ pont ját és a fe le lõs ség aló li
– (3) be kez dés sze rin ti – men te sí tést be kell je gyez ni a cég -
jegy zék be; a men te sí tés har ma dik sze méllyel szem ben a
be jegy zés tõl kez dõ dõ en ha tá lyos.

329.  § (1) Meg szû nik a tag sá gi vi szony
a) ha a tag a tár sa sá gi szer zõ dés ben meg ha tá ro zott

 vagyoni hoz zá já ru lást fel hí vás el le né re nem tel je sí tet te,
b) a tag ki lé pé sé vel,
c) a tag ki zá rá sá val,
d) a tag ha lá lá val vagy jog utód nél kü li meg szû né sé vel,
e) ha an nak fenn tar tá sa jog sza bály ba üt kö zik,
f) a tag sá gi jog át ru há zá sá val.

(2) A tag sá gi jog át ru há zá sá ra a csat la ko zás sza bá lya it
meg fele lõen al kal maz ni kell.
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(3) A tag az egye sü lés bõl az év vé gén ki lép het. A ki lé -
pés re vo nat ko zó szán dé kot leg alább há rom hó nap pal az év 
vége elõtt a tag gyû lés nek be kell je len te ni.

330.  § (1) A ki lé põ tag gal a ki lé pés idõ pont já ban fenn -
álló ál la pot sze rint kell el szá mol ni. A tag gyû lés ha tá roz za
meg, hogy az egye sü lés a ki lé põ tag va gyon há nya dát
 mikor és mi lyen rész le tek ben adja ki.

(2) A ki adás idõ pont ját az egye sü lés szám vi te li tör vény
sze rin ti be szá mo ló ja vagy köz ben sõ mér le ge alap ján úgy
kell meg ha tá roz ni, hogy az ne ve szé lyez tes se az egye sü lés
to váb bi mû kö dé sét, de idõ tar ta ma ne le gyen hosszabb egy
év nél.

(3) Ha a ki adás nem a ki lé pés kor tör té nik, a ki lé pett tag
ré szé re a még ki nem adott va gyon há nyad után az adó zott
ered mény fel osz tá sa ese tén – ará nyos ér té kû – rész jár.

(4) A tag jog utód nél kü li meg szû né se vagy ha lá la a tag -
sá gi jog vi szonyt meg szün te ti. A tag utód já val (örö kö sé -
vel) való el szá mo lás ra az (1)–(3) be kez dés ren del ke zé se it
kell meg fele lõen al kal maz ni. Ha azon ban a jog utód (örö -
kös) foly tat ni kí ván ja a tag te vé keny sé gét, a tag gyû lés
hoz zá já ru lá sá val az egye sü lés tag já vá vál hat. Eb ben az
eset ben a jog elõd tag sá gi vi szo nyá nak meg szû né se elõtt
ke let ke zett tar to zá so kért való fe le lõs ség a tag sá gi jo got
foly ta tó ta got ter he li.

331.  § Az egye sü lés jog utód nél kü li meg szû né se ese tén
a tar to zá sok ki egyen lí té se után fenn ma ra dó va gyont
egyen lõ arány ban, ha pe dig va gyo ni hoz zá já ru lást tel je sí -
tet tek – a tár sa sá gi szer zõ dés el té rõ ren del ke zé sei hi á nyá -
ban –, a ta gok va gyo ni hoz zá já ru lá sa ará nyá ban kell fel -
osz ta ni.

IV. Rész

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

XII. Fejezet

VEGYES, HATÁLYBA LÉPTETÕ
ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK.
JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK

Társasági jogi szakértõi testület

332.  § (1) Tár sa sá gi jogi ügy ben szak vé le mény kér he tõ
az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um mel lett mû kö dõ tár sa sá gi
jogi szak ér tõi tes tü let tõl (a továb biak ban: tes tü let).

(2) Tár sa sá gi jogi ügy nek mi nõ sül az e tör vény al kal ma -
zá sa so rán fel me rü lõ, így kü lö nö sen a tör vény ben fog lalt
jog el vek re, jog in téz mé nyek re, a nyil vá no san mû kö dõ

rész vény tár sa ság ban való be fo lyás szer zés re, va la mint a
kö zös sé gi jo gon ala pu ló jogi sze mé lyek re irány adó sza bá -
lyok ra, a ha tá ro kon át nyú ló ügyek kel kap cso la tos el já rás -
jo gi, il let ve fi ze tés kép te len sé gi jogi elõ írásokra, il let ve az
Eu ró pai Bí ró ság tár sa sá gi jogi tár gyú ha tá ro za ta i ra vo nat -
ko zó szak kér dés.

(3) Az (1) be kez dés alap ján adott szak vé le mény nem
mi nõ sül a pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör -
vény 166.  §-ának (1) be kez dé se, il let ve a bün te tõ el já rás ról
 szóló 1998. évi XIX. tör vény 76.  §-ának (1) be kez dé se
sze rin ti szak ér tõi vé le mény nek, azon ban az pol gá ri pe res
és nem pe res el já rás ban bi zo nyí tá si esz köz ként, va la mint
bün te tõ el já rás ban ok irat ként fel hasz nál ha tó.

(4) A tes tü let tag ja it az igaz ság ügy-mi nisz ter öt éves
idõ tar tam ra ne ve zi ki a tár sa sá gi jog te rü le tén ki emel ke dõ
szak ér te lem mel ren del ke zõ sze mé lyek kö zül. En nek so rán 
ki kell kér ni az érin tett ha tó sá gok, szak mai és ér dek-kép vi -
se le ti szer vek, szak mai ka ma rák vé le mé nyét.

(5) A tes tü let szak vé le mé nyét há rom ta gú ta nács ban
– leg ké sõbb az erre irá nyu ló ké re lem be ér ke zé sé tõl szá mí -
tott har minc na pon be lül – ala kít ja ki. A ta nács tag jai füg -
get len szak ér tõk, el já rá suk so rán nem uta sít ha tók, a szak -
vé le mény el ké szí té sé vel kap cso la tos te vé keny sé gük tu do -
má nyos te vé keny ség nek mi nõ sül. A szak vé le mény ki ala -
kí tá sá ban nem ve het részt olyan sze mély, aki, il let ve aki -
nek kö ze li hoz zá tar to zó ja [Ptk. 685.  § b) pont] vagy élet -
tár sa a szak kér dés alap já ul szol gá ló ügy ben ér de kelt,
 továbbá az, aki tõl az ügy tár gyi la gos meg íté lé se egyéb
 okból nem vár ha tó (el fo gult ság).

(6) A tes tü let szer ve ze té re, mû kö dé sé re, va la mint a
szak vé le mény el ké szí té sé ért járó díj mér té ké re vo nat ko zó
rész le tes sza bá lyo kat a Kor mány ren de let ben ál la pít ja
meg.

Hatályba léptetõ
és átmeneti rendelkezések

333.  § (1) E tör vény – a (2)–(5) be kez dés ben fog lal tak
ki vé te lé vel – 2006. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(2) E tör vény 4.  §-a, 365.  §-ának (5)–(6) be kez dé se,
 valamint 366–367.  §-a 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(3) E tör vény 250.  §-a (2) be kez dé sé nek, a 251.  §-ának,
va la mint a 267.  §-a (2) be kez dé sé nek ha tály ba lé pé sé rõl
kü lön tör vény ren del ke zik az zal, hogy an nak megtör -
téntéig a zárt kö rû en mû kö dõ rész vény tár sa sá gok ra a nyil -
vá no san mû kö dõ rész vény tár sa sá gok ra irány adó, a
313.  §-ban és a 315.  §-ban fog lal ta kat is meg fele lõen
 alkalmazni kell.

(4) E tör vény 349.  §-ának (1)–(2) be kez dé se 2006.
 augusztus 18-án lép ha tály ba.

(5) E tör vény 362.  §-a a tör vény ki hir de té sét kö ve tõ
8. na pon lép ha tály ba.
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(6) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 1997. évi CXLIV.
tör vény.

(7) Az e tör vény ha tály ba lé pé se után új kö zös vál la lat
nem ala pít ha tó. Az e tör vény ha tály ba lé pé se nap ján a cég -
nyil ván tar tás ba be jegy zett, vagy be jegy zés alatt álló kö zös 
vál la lat a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 1997. évi CXLIV.
tör vénynek a 2006. jú ni us 30-án ha tá lyos ren del ke zé sei
sze rint mû köd het to vább.

(8) Ahol jog sza bály a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló
1997. évi CXLIV. tör vényre vagy a gaz da sá gi tár sa sá gok -
ról  szóló 1988. évi VI. tör vényre hi vat ko zik, ott azon e tör -
vény ren del ke zé se it kell ér te ni.

334.  § (1) E tör vény 22.  §-ának (2) be kez dé se nem
 alkalmazható arra a ve ze tõ tiszt ség vi se lõ re, aki e tör vény
ha tály ba lé pé se elõtt a ve ze tõ tiszt ség el lá tá sá ra mun ka vi -
szonyt lé te sí tett, a mun ka vi szony meg szû né sé ig, de leg fel -
jebb a ve ze tõ tiszt ség vi se lõ vé vá lasz tá sá tól szá mí tott
öt évig.

(2) A be té ti tár sa ság azon kül tag ja, aki nek a neve e tör -
vény ha tály ba lé pé se elõtt sze re pelt a tár sa ság cég ne vé ben
e hely zet meg szû né sé tõl, de leg fel jebb e tör vény ha tály ba -
lé pé sé tõl szá mí tott öt évig a bel tag gal azo nos mó don fe lel
a tár sa ság nak azon tar to zá sa i ért, ame lyek ne vé nek a tár sa -
ság cég ne vé bõl való tör lé se elõtt ke let kez tek.

335.  § (1) Az e tör vény 286.  §-ának (4) be kez dé sé ben
fog lal tak nem érin tik azon sza va zat el sõbb sé gi rész vé nyek
(ide ért ve a sza va zat több szö rö zõ és a vé tó jo got meg tes te sí -
tõ rész vé nye ket egy aránt) ál tal meg tes te sí tett jo gok
 gyakorlását, ame lyek ki bo csá tá sá ra a tör vény ha tály ba lé -
pé sét meg elõ zõ en ke rült sor.

(2) Az e tör vény 299.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lal tak 
2010. ja nu ár 1. nap já tól al kal maz ha tó ak azon rész vény tár -
sa sá gok vo nat ko zá sá ban, ame lyek re a pénz ügyi tár gyú
tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi L. tör vény
82.  §-ának (6) be kez dé sé ben fog lal tak vol tak irány adó ak.

336.  § (1) Azon gaz da sá gi tár sa sá gok nak, ame lyek nek a 
cég be jegy zé se e tör vény ha tály ba lé pé se kor fo lya mat ban
van, a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 1997. évi CXLIV.
tör vény ren del ke zé se i nek kell meg fe lel ni ük. Ez a ren del -
ke zés irány adó a fo lya mat ban lévõ for ma vál tá si, egye sü lé -
si és szét vá lá si el já rá sok ra is.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé se elõtt a cég jegy zék be már
be jegy zett, va la mint az (1) be kez dés alá tar to zó tár sa sá gok 
leg fõbb szer vük nek az e tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ
elsõ ülé sén, de leg ké sõbb 2007. szep tem ber 1-jé ig kö te le -
sek tár sa sá gi szer zõ dé sü ket e tör vény ren del ke zé se i hez
iga zít va mó do sí ta ni, és ed dig az idõ pon tig azt a cég bí ró -
ság hoz be nyúj ta ni. E ha tár idõ ered mény te len el tel te után a
cég bí ró ság a tár sa ság gal szem ben a meg szûnt nek nyil vá -

ní tás tör vényességi fel ügye le ti in téz ke dést al kal maz za
(Ctv. 84.  §).

(3) A tár sa sá gi szer zõ dés (2) be kez dés sze rin ti módo -
sításáig, de leg ké sõbb 2007. szep tem ber 1-jé ig az
(1)–(2) be kez dés alá tar to zó tár sa sá gok nak a gaz da sá gi
tár sa sá gok ról  szóló 1997. évi CXLIV. tör vényt kell al kal -
maz ni uk.

Jogharmonizációs záradék

337.  § E tör vény – a cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég -
el já rás ról és a vég el szá mo lás ról  szóló tör vénnyel együtt –
a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való meg fe le lést szol -
gál ja:

a) a Ta nács 68/151/EGK elsõ irány el ve (1968. már -
cius 9.) az egész Kö zös ség re ki ter je dõ egy sé ges biz to sí té -
kok ki ala kí tá sa ér de ké ben a tag ál la mok ál tal a tár sa sá gi
 tagok és har ma dik sze mé lyek ér de kei vé del mé ben a Szer -
zõ dés 58. cik ké nek (2) be kez dé se sze rin ti tár sa sá gok nak
elõ írt biz to sí té kok össze han go lá sá ról, va la mint az azt mó -
do sí tó, a Cseh Köz tár sa ság, az Észt Köz tár sa ság, a Cip ru si
Köz tár sa ság, a Lett Köz tár sa ság, a Lit ván Köz tár sa ság, a
 Magyar Köz tár sa ság, a Mál tai Köz tár sa ság, a Len gyel
Köz tár sa ság, a Szlo vén Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár -
sa ság csat la ko zá sá nak fel té te le i rõl, va la mint az Eu ró pai
Unió alap ját ké pe zõ szer zõ dé sek ki iga zí tá sá ról  szóló
 okmány II. mel lék let 4. rész A pont (1) be kez dé se;

b) a Ta nács 77/91/EGK má so dik irány el ve (1976.
 december 13.) a biz to sí té kok egyen ér té kû vé té te le cél já ból 
a rész vény tár sa sá gok ala pí tá sá nak, va la mint ezek tõ ké je
fenn tar tá sá nak és mó do sí tá sá nak te kin te té ben a tag ál la -
mok ál tal a tár sa sá gi ta gok és har ma dik sze mé lyek ér de kei
vé del mé ben a Szer zõ dés 58. cik ké nek (2) be kez dé se sze -
rin ti tár sa sá gok nak elõ írt biz to sí té kok össze han go lá sá ról,
va la mint az azt mó do sí tó a Ta nács 92/101/EGK irány el ve
(1992. no vem ber 23.) a rész vény tár sa sá gok ala pí tá sá ról,
va la mint a tõ ké jük fenn tar tá sá ról és mó do sí tá sá ról  szóló
77/91/EGK irány elv mó do sí tá sá ról, és a Cseh Köz tár sa -
ság, az Észt Köz tár sa ság, a Cip ru si Köz tár sa ság, a Lett
Köz tár sa ság, a Lit ván Köz tár sa ság, a Ma gyar Köz tár sa ság, 
a Mál tai Köz tár sa ság, a Len gyel Köz tár sa ság, a Szlo vén
Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár sa ság csat la ko zá sá nak
fel té te le i rõl, va la mint az Eu ró pai Unió alap ját ké pe zõ
szer zõ dé sek ki iga zí tá sá ról  szóló ok mány II. mel lék let
4. rész A pont (2) be kez dé se;

c) a Ta nács 78/855/EGK har ma dik irány el ve
(1978. ok tó ber 9.) a Szer zõ dés 54. cik ke (3) bekezdé -
sének g) pont ja alap ján a rész vény tár sa sá gok egye sü lé sé -
rõl,  valamint az azt mó do sí tó, a Cseh Köz tár sa ság, az Észt
Köz tár sa ság, a Cip ru si Köz tár sa ság, a Lett Köz tár sa ság, a
Lit ván Köz tár sa ság, a Ma gyar Köz tár sa ság, a Mál tai Köz -
tár sa ság, a Len gyel Köz tár sa ság, a Szlo vén Köz tár sa ság és 
a Szlo vák Köz tár sa ság csat la ko zá sá nak fel té te le i rõl, va la -
mint az Eu ró pai Unió alap ját ké pe zõ szer zõ dé sek ki iga zí -

2006/1. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 89



tá sá ról  szóló ok mány II. mel lék let 4. rész A pont (3) be kez -
dé se;

d) a Ta nács 82/891/EGK ha to dik irány el ve (1982.
 december 17.) a Szer zõ dés 54. cik ke (3) be kez dé sé nek
g) pont ja alap ján a rész vény tár sa sá gok szét vá lá sá ról;

e) a Ta nács 89/667/EGK ti zen ket te dik tár sa sá gi jogi
irány el ve (1989. de cem ber 21.) az egy sze mé lyes kor lá tolt
fe le lõs sé gû tár sa sá gok ról;

f) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/25/EK irány -
el ve (2004. áp ri lis 21.) a nyil vá nos vé te li aján lat ról.

XIII. Fejezet

MÓDOSULÓ JOGSZABÁLYOK
ÉS HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT

RENDELKEZÉSEK

338.  § (1) A Ptk. 203.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha va la ki hoz zá tar to zó já val vagy olyan jogi sze -
méllyel, amellyel való vi szo nyá ban több sé gi be fo lyás áll
fenn, to váb bá ha a jogi sze mély a tag já val vagy ve ze tõ
tiszt ség vi se lõ jé vel, il let ve an nak hoz zá tar to zó já val köt
ilyen szer zõ dést, a rossz hi sze mû sé get, il let ve az in gye nes -
sé get vé lel mez ni kell. Ugyan csak vé lel mez ni kell a rossz -
hi sze mû sé get, il let ve az in gye nes sé get azo nos ter mé sze tes 
vagy jogi sze mély be fo lyá sa alatt mû kö dõ jogi sze mé lyek
egy más kö zöt ti szer zõ dés kö té se ese tén, ak kor is, ha köz -
vet len vagy köz ve tett több sé gi be fo lyás nem áll fenn.”

(2) A Ptk. 685/B.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„685/B.  § (1) Több sé gi be fo lyás: az olyan kap cso lat,
amely nek ré vén ter mé sze tes sze mély, jogi sze mély vagy
jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság (a továb biak -
ban együtt: be fo lyás sal ren del ke zõ) egy jogi sze mély ben a
sza va za tok több mint öt ven szá za lé ká val vagy meghatá -
rozó be fo lyás sal ren del ke zik.

(2) A be fo lyás sal ren del ke zõ ak kor ren del ke zik egy jogi 
sze mély ben meg ha tá ro zó be fo lyás sal, ha an nak tag ja, il -
let ve rész vé nye se és

a) jo go sult e jogi sze mély ve ze tõ tiszt ség vi se lõi vagy
fel ügye lõ bi zott sá ga tag jai több sé gé nek meg vá lasz tá sá ra,
il let ve vissza hí vá sá ra, vagy

b) a jogi sze mély más tag ja i val, il let ve rész vé nye se i vel
kö tött meg ál la po dás alap ján egye dül ren del ke zik a sza va -
za tok több mint öt ven szá za lé ká val.

(3) A meg ha tá ro zó be fo lyás ak kor is fenn áll, ha a be fo -
lyás sal ren del ke zõ szá má ra a (2) be kez dés sze rin ti jo go -
sult sá gok köz ve tett mó don biz to sí tot tak. A be fo lyás sal
ren del ke zõ nek egy jogi sze mély ben a sza va za tok több
mint öt ven szá za lé ká val köz ve tett mó don való rendelke -
zése vagy egy jogi sze mély ben köz ve tet ten fenn ál ló meg -
ha tá ro zó be fo lyá sa meg ál la pí tá sa so rán a jogi sze mély ben

sza va za ti jog gal ren del ke zõ más jogi sze mélyt (köz tes vál -
lal ko zást) meg il le tõ sza va za to kat meg kell szo roz ni a be -
fo lyás sal ren del ke zõ nek a köz tes vál lal ko zás ban, il let ve
vál lal ko zá sok ban fenn ál ló sza va za tá val. Ha a köz tes vál -
lal ko zás ban fenn ál ló sza va za tok mér té ke az öt ven szá za lé -
kot meg ha lad ja, ak kor azt egy egész ként kell figye lembe
ven ni.

(4) A 685.  § b) pont ja sze rin ti kö ze li hoz zá tar to zók köz -
vet len és köz ve tett tu laj do ni ré sze se dé sét vagy sza va za ti
jo gát egy be kell szá mí ta ni.”

339.  § A sze ren cse já ték szer ve zé sé rõl  szóló 1991. évi
XXXIV. tör vény 37.  §-a 7. pont já nak he lyé be a kö vet ke zõ
szö veg lép:

„7. Gaz da sá gi tár sa ság: kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság
vagy rész vény tár sa ság.”

340.  § A be ho zott kõ olaj és kõ olaj ter mé kek biz ton sá gi
kész le te zé sé rõl  szóló 1993. évi XLIX. tör vény 26/A.  §-a
(3) be kez dé sé nek utol só mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ
szö veg lép:

„A fel ügye lõ bi zott ság tag ja i nak össze fér he tet len sé gé re 
a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló tör vény 23.  § (1)–(2) be -
kez dé sé ben és a 25.  §-ában fog lalt ren del ke zé se ket kell al -
kal maz ni.”

341.  § (1) A bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 1994. évi
LIII. tör vény (Vht.) 96/A.  §-ának má so dik mon da ta he lyé -
be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„A men te sí tés nek ak kor van he lye, ha a ké rel me zõ iga -
zol ja, hogy az óva dék kal biz to sí tott jog ügy le tet nem a hoz -
zá tar to zó já val vagy olyan jogi sze méllyel kö töt te,
amellyel való vi szo nyá ban több sé gi be fo lyás áll fenn, il -
let ve a gaz dál ko dó szer ve zet nem a tag já val kö töt te.”

(2) A Vht. 114/A.  §-a (2) be kez dé sé nek má so dik mon -
da ta he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„A ki elé gí té si jog meg nyíl tát a fog la lás té nye alap ján
nem le het meg ál la pí ta ni, ha a zá log jo go sult az adós hoz zá -
tar to zó ja vagy olyan jogi sze mély, amely nek az adós sal
való vi szo nyá ban több sé gi be fo lyás áll fenn, il let ve a
 zálogjog ala pí tá sá ra a gaz dál ko dó szer ve zet és tag ja kö zött 
ke rült sor.”

342.  § (1) Az ál lam tu laj do ná ban lévõ vál lal ko zói
 vagyon ér té ke sí té sé rõl  szóló 1995. évi XXXIX. tör vény
(Priv tv.) 7.  §-ának (12) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(12) E tör vény mel lék le té ben fel tün te tett, azo nos te vé -
keny sé get foly ta tó, tar tós ál la mi tu laj do nú ré sze se dés sel
mû kö dõ tár sa sá gok ese té ben, a gaz da sá gi tár sa sá gok ról
 szóló tör vény (a továb biak ban: Gt.) sze rin ti át ala ku lás ról,
az ál la mi tu laj do ni há nyad vál to zat la nul ha gyá sa mel lett,
Kor mány-fel ha tal ma zás alap ján, a tu laj do no si jo go kat
gya kor ló ÁPV Rt. Igaz ga tó sá ga dönt.”
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(2) A Priv tv. 9.  §-a (2) be kez dé sé nek má so dik mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„Az ÁPV Rt. rész vé nye for ga lom kép te len (Ptk. 172.  §).”

(3) A Priv tv. 14.  §-a (1) be kez dé sé nek utol só mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„Az ÁPV Rt. ese té ben a Gt. 38–39.  §-a nem al kal maz -
ha tó.”

(4) A Priv tv. 17.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„17.  § Az igaz ga tó ság tag jai, a fel ügye lõ bi zott sá gi
 tagok és a könyv vizs gá ló az ÁPV Rt. üz le ti ügye i rõl szer -
zett ér te sü lé se i ket üz le ti ti tok ként kö te le sek meg õriz ni
[Gt. 27.  § (1) be kez dés, 43.  § (4) be kez dés].”

(5) A Priv tv. 70.  §-ának (10) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(10) Az ÁPV Rt. alap tõ ké jé nek le szál lí tá sa ese tén, a
vele szem ben fenn ál ló kö ve te lé se ket a Gt. 271.  §-ának
(3) be kez dé se szem pont já ból biz to sí té kok kal el lá tot tak -
nak kell te kin te ni.”

343.  § A sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi
CXVII. tör vény 77/A.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ szö veg lép:

[(2) Nem mi nõ sül be vé tel nek a ma gán sze mély ál tal
 értékpapír for má já ban meg szer zett va gyo ni ér ték, ha a
ma gán sze mély]

„b) az ér ték pa pírt tár sas vál lal ko zás tag ja ként, rész vé -
nye se ként, üz let rész-tu laj do no sa ként a tár sas vál lal ko zás
jegy zett tõ ké jé nek a sa ját tõke ter hé re tör té nõ fel eme lé se
ré vén sze rez te;”

344.  § A köz rak tá ro zás ról  szóló 1996. évi XLVIII. tör -
vény 3.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„3.  § (1) A rész vény tár sa sá gi for má ban mû kö dõ köz rak -
tár igaz ga tó sá ga kö te les olyan rész vény köny vet ve zet ni,
amely a rész vé nyek rõl tar tal maz za

a) a rész vény tu laj do no sok ne vét (cé gét), lak cí mét
(szék helyét), a rész vé nyes ál lam pol gár sá gát;

b) a rész vény je lét, sor szá mát, név ér té két, faj tá ját és a
rész vény hez fû zõ dõ jo go kat;

c) a rész vény vá sár lás nak és a rész vény könyv be tör té nõ 
be jegy zés nek idõ pont ját, a rész vény be vo ná sá nak és tör lé -
sé nek idõ pont ját;

d) kö zös tu laj don ban lévõ rész vé nyek ese tén a kö zös
kép vi se lõ ne vét (cé gét) és lak cí mét (szék he lyét).”

345.  § (1) A tár sa sá gi adó ról és az osz ta lék adó ról  szóló
1996. évi LXXXI. tör vény (Tao.) 4.  §-ának 23. pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„23. kap csolt vál lal ko zás:
a) az adó zó és az a sze mély, amely ben az adó zó – a Pol -

gá ri Tör vény könyv (a továb biak ban: Ptk.) ren del ke zé se i -
nek meg fe le lõ al kal ma zá sá val – köz vet le nül vagy köz vet -
ve több sé gi be fo lyás sal ren del ke zik,

b) az adó zó és az a sze mély, amely az adó zó ban – a Ptk. 
ren del ke zé se i nek meg fe le lõ al kal ma zá sá val – köz vet le nül
vagy köz vet ve több sé gi be fo lyás sal ren del ke zik,

c) az adó zó és más sze mély, ha har ma dik sze mély
– a Ptk. ren del ke zé se i nek meg fe le lõ al kal ma zá sá val – köz -
vet le nül vagy köz vet ve mind ket tõ jük ben több sé gi be fo -
lyás sal ren del ke zik,

d) a kül föl di vál lal ko zó és bel föl di te lep he lye, va la mint 
a kül föl di vál lal ko zó te lep he lyei, to váb bá a kül föl di vál lal -
ko zó bel föl di te lep he lye és az a sze mély, amely a kül föl di
vál lal ko zó val az a)–c) al pont ban meg ha tá ro zott vi szony -
ban áll, az zal, hogy

da) több sé gi be fo lyás nak mi nõ sül az is, ha va la mely
sze mély jo go sult a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk, fel ügye lõ
 bizottsági ta gok több sé gé nek ki ne ve zé sé re vagy leváltá -
sára,

db) a több sé gi be fo lyás meg ha tá ro zá sá hoz a kö ze li
hoz zá tar to zók sza va za ti jo gát együt te sen kell figye lembe
ven ni;”

(2) A Tao. 4.  §-ának 24. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ szö -
veg lép:

„24. mik ro-, kis- és kö zép vál lal ko zás: a kis- és kö zép -
vál lal ko zá sok ról, fej lõ dé sük tá mo ga tá sá ról  szóló tör vény -
ben ilyen ként meg ha tá ro zott vál lal ko zás, ide ért ve az em lí -
tett tör vény ben elõ írt fel té te lek nek meg fe le lõ ügy vé di iro -
dát, vég re haj tói iro dát, sza ba dal mi ügy vi või iro dát, és köz -
jegy zõi iro dát is az zal, hogy kis vál lal ko zás nak mi nõ sül az
em lí tett tör vény sze rin ti mik ro vál lal ko zás is;”

346.  § (1) A hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá -
sok ról  szóló 1996. évi CXII. tör vény (Hpt.) 16.  §-a (2) be -
kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

[(2) A 3.  § (2) be kez dé sé nek b) pontjá ban meg ha tá ro zott 
ki egé szí tõ pénz ügyi szol gál ta tás vég zé sé re – a (4) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel – pénz ügyi vál lal ko zás
(a továb biak ban: hi tel in té ze ti el szá mo lóház) a 3.  § (6) be -
kez dé se sze rin ti en ge délyt ak kor kap hat ja meg, ha iga zol -
ja, hogy]

„c) rész vény tár sa ság ként vagy rész vény tár sa ság fiók -
telepeként mû kö dik.”

(2) A Hpt. 16.  §-a (8) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ szö veg lép:

[(8) A 3.  § (2) be kez dé sé nek d) pont já ban meg ha tá ro zott 
ki egé szí tõ pénz ügyi szol gál ta tás vég zé sé re a pénz ügyi vál -
lal ko zás a 3.  § (4)–(5) be kez dé se sze rin ti en ge délyt ak kor
kap hat ja meg, ha iga zol ja, hogy]

„b) rész vény tár sa ság ként vagy fi ók te lep for má já ban
mû kö dik,”

(3) A Hpt. 73.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) A hi tel in té zet jegy zett tõ ké jé nek le szál lí tá sa ese tén, 
ha a hi tel in té zet tõ ke meg fe le lé se a jegy zett tõke le szál lí tott 
ér té ke te kin te té ben nem éri el a 76.  § (2) be kez dé sé ben elõ -
írt mér té ket, de a le szál lí tást el ren de lõ köz gyû lés egy ide jû -
leg dönt a tõ ke eme lés rõl is, mely nek kö vet kez té ben a
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 hitelintézet tõ ke meg fe le lé se el éri vagy meg ha lad ja a 76.  §
(2) be kez dé sé ben elõ írt mér té ket, ak kor a hi tel in té zet tel
szem ben fenn ál ló kö ve te lé se ket a gaz da sá gi tár sa sá gok ról
 szóló tör vényi ren del ke zé sek szem pont já ból biz to sí ték kal
el lá tott nak kell te kin te ni és a gaz da sá gi tár sa sá gok ról
 szóló tör vény (a továb biak ban: Gt.) 271–272.  §-ában fog -
lal ta kat nem kell al kal maz ni.”

(4) A Hpt. 78.  §-a (3) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ szö veg lép:

[(3) A hi tel in té zet fe de zet ként nem fo gad hat ja el:]
„c) a hi tel in té zet vagy az össze vont ala pú fel ügye let alá

tar to zó hi tel in té zet tel szo ros kap cso lat ban álló vál lal ko zás 
a Gt.-ben meg ha tá ro zott mi nõ sí tett több sé get biz to sí tó
 befolyása alatt álló rész vény tár sa ság rész vé nyét.”

(5) A Hpt. 164.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„164.  § (1) A fel ügye le ti biz tos ki ren de lé sé rõl rendel -
kezõ ha tá ro zat kéz hez vé te lé ig a hi tel in té zet igaz ga tó sá gi
tag ja i nak a Gt. 30.  §-a, az Szt. 71.  §-a, va la mint az Úszt.
38.  §-a sze rin ti fe le lõs sé ge fenn ma rad.”

347.  § A köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló 1997. évi
CLVI. tör vény 7.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(4) Az egy tag ból (sze mély bõl) álló leg fõbb szerv ese -
tén a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló tör vény 168.  § (1) be -
kez dé sé ben fog lalt ren del ke zést az zal az el té rés sel kell
 alkalmazni, hogy a dön tés ho za talt meg elõ zõ en a tag (sze -
mély) kö te les a fel ügye lõ szerv, va la mint a leg fõbb szerv -
nek nem mi nõ sü lõ ügy in té zõ és kép vi se le ti szerv vé le mé -
nyé nek meg is me ré se ér de ké ben ülést össze hív ni, vagy írá -
sos vé le mé nyü ket be sze rez ni. Az írá sos vé le mé nyek, il let -
ve az ülés rõl ké szült jegy zõ köny vek nyil vá no sak.”

348.  § A vízi köz le ke dés rõl  szóló 2000. évi XLII. tör -
vény 52.  §-a (3) be kez dé sé nek be ve ze tõ ré sze he lyé be a
kö vet ke zõ szö veg lép:

„(3) A rész vény tár sa ság igaz ga tó sá ga a rész vé nyek rõl
olyan rész vény köny vet ve zet, amely leg alább a kö vet ke zõ
ada to kat tar tal maz za:”

349.  § (1) A szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény
(Szt.) 3.  §-a (1) be kez dé sé nek 2. pont ja he lyé be a kö vet ke -
zõ szö veg lép:

„2. vál lal ko zó: min den olyan gaz dál ko dó, amely a sa ját
ne vé ben és koc ká za tá ra nye re ség- és va gyon szer zés cél já -
ból üz let sze rû en, el len ér ték fe jé ben ter me lõ vagy szol gál -
ta tó te vé keny sé get (a továb biak ban: vál lal ko zá si te vé -
keny ség) vé gez, ide ért ve a hi tel in té ze tet, a pénz ügyi vál -
lal ko zást, a be fek te té si vál lal ko zást és a biz to sí tó in té ze tet
is, to váb bá az egye sü lés, az eu ró pai gaz da sá gi egye sü lés,
az eu ró pai rész vény tár sa ság, az eu ró pai szö vet ke zet, a
 vízitársulat, az er dõ bir to kos sá gi tár su lat, a kül föl di szék -
he lyû vál lal ko zás ma gyar or szá gi fi ók te le pe, amennyi ben
nem tar to zik a 3. és 4. pont ban fel so rol tak közé;”

(2) Az Szt. 11.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ szö veg lép:

[Az üz le ti év a nap tá ri év tõl el tér het:]

„c) az eu ró pai rész vény tár sa ság nál, az eu ró pai szö vet -
ke zet nél, a hi tel in té zet nek, pénz ügyi vál lal ko zás nak vagy
biz to sí tó in té zet nek mi nõ sü lõ eu ró pai rész vény tár sa ság és
eu ró pai szö vet ke zet ki vé te lé vel.”

(3) Az Szt. 49.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(6) Gaz da sá gi tár sa ság át ala ku lá sa ese tén a meg szûnt
gaz da sá gi tár sa ság ban lévõ tu laj do ni ré sze se dést je len tõ be -
fek te tés el le né ben ka pott ré sze se dés be ke rü lé si (be szer zé si)
ér té ke a meg szûnt ré sze se dés re jutó – a meg szûnt gaz da sá gi
tár sa ság vég le ges va gyon mér le ge sze rin ti –  saját tõke össze -
ge (ki vá lás ese tén a ki vá lás sal lét re jött gaz da sá gi tár sa ság
vég le ges va gyon mér le ge sze rin ti sa ját tõke össze ge).”

(4) Az Szt. 86.  §-a (3) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(3) A rend kí vü li be vé te lek kö zött kell ki mu tat ni:]

„c) az át ala kult gaz da sá gi tár sa ság tu laj do no sá nál (tag -
já nál) – a gaz da sá gi tár sa ság át ala ku lá sa ese tén – az át ala -
ku lás sal lét re jött gaz da sá gi tár sa ság ban szer zett ré sze se -
dés be ke rü lé si ér té ke ként a meg szûnt ré sze se dés re jutó
– a jog elõd gaz da sá gi tár sa ság vég le ges va gyon mér le ge
sze rin ti – sa ját tõke össze gét (ki vá lás ese tén a ki vá lás sal
lét re jött gaz da sá gi tár sa ság vég le ges va gyon mér le ge sze -
rin ti sa ját tõke össze gét);”

(5) Az Szt. a 95.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ 95/A.  §-sal
egé szül ki:

„95/A.  § An nak a vál lal ko zó nak, amely nek ki bo csá tott
– a 3.  § (6) be kez dé sé nek 3. pont ja sze rin ti, sza va za ti jo got
meg tes te sí tõ – ér ték pa pír jai (a továb biak ban: ki bo csá tott
ré sze se dé sek) tõzs dei ke res ke del me en ge dé lye zett az
 Európai Unió va la mely tag ál la má nak el is mert (sza bá lyo -
zott) pi a cán (tõzs dé jén), az üz le ti je len tés ben rész le te sen
be kell mu tat nia:

a) a jegy zett tõke össze té te lét, ide ért ve azo kat a ki bo -
csá tott ré sze se dé se ket is, ame lyek tõzs dei ke res ke del me
nem en ge dé lye zett az Eu ró pai Unió va la mely tag ál la má -
nak el is mert (sza bá lyo zott) pi a cán (tõzs dé jén), rész vény -
tár sa ság nál rész vény faj ták sze rin ti bon tás ban, je lez ve
e faj ták nak a jegy zett tõ kén be lü li ará nyát, va la mint az
azok hoz kap cso ló dó jo go kat és kö te le zett sé ge ket,

b) a jegy zett tõ két meg tes te sí tõ ki bo csá tott ré sze se dé -
sek át ru há zá sá nak bár mi lyen kor lá to zá sát (ide ért ve a
 részesedésszerzéshez kap cso ló dó kor lá to zá so kat, vagy
a tár sa ság, il let ve a ki bo csá tott ré sze se dé sek más birto -
kosai be le egye zé sé nek szük sé ges sé gét is),

c) azon be fek te tõ ket, ame lyek je len tõs köz vet len vagy
köz ve tett ré sze se dés sel ren del kez nek a vál lal ko zó sa ját tõ -
ké jé ben (ide ért ve a pi ra mis szer ke ze te ken ala pu ló és a ke -
reszt ré sze se dé se ket is), ak kor is, ha a be fek te tõk a ré sze se -
dés sel rész vé nye ket meg tes te sí tõ iga zo lá sok út ján ren del -
kez nek,
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d) a kü lön le ges irá nyí tá si jo go kat meg tes te sí tõ ki bo -
csá tott ré sze se dé sek bir to ko sa it és e jo go kat,

e) bár mely mun ka vál la lói rész vény esi rend szer ál tal
elõ írt irá nyí tá si me cha niz must, amely ben az irá nyí tá si
 jogokat nem köz vet le nül a mun ka vál la lók gya ko rol ják,

f) a sza va za ti jo gok bár mely kor lá to zá sát (kü lö nö sen a
meg ha tá ro zott ré sze se dés hez vagy sza va zat szám hoz kap -
cso ló dó sza va za ti jog kor lá to zást, sza va za ti jo gok gya kor -
lá sá ra vo nat ko zó ha tár idõ ket, va la mint azon rend sze re ket,
ame lyek ál tal a ré sze se dé sek hez fû zõ dõ pénz ügyi elõ nyök
– a vál lal ko zó együtt mû kö dé sé vel – el kü lö nül nek a ki bo -
csá tott ré sze se dé sek bir tok lá sá tól),

g) a tu laj do no sok kö zöt ti bár mely meg ál la po dást,
amely rõl a vál lal ko zó nak tu do má sa van, és amely a ki bo -
csá tott ré sze se dé sek, il let ve a sza va za ti jo gok át ru há zá sá -
nak kor lá to zá sát ered mé nyez he ti,

h) a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk ki ne ve zé sé re és el moz dí tá -
sá ra, va la mint az alap sza bály mó do sí tá sá ra vo nat ko zó sza -
bá lyo kat,

i) a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk ha tás kö rét, kü lö nö sen a rész -
vény ki bo csá tás ra és -vissza vá sár lás ra vo nat ko zó jog kö rü -
ket,

j) a vál lal ko zó rész vé te lé vel kö tött bár mely lé nye ges
meg ál la po dást, amely egy nyil vá nos vé te li aján la tot köve -
tõen a vál lal ko zó irá nyí tá sá ban be kö vet ke zett vál to zás
 miatt lép ha tály ba, mó do sul vagy szû nik meg, va la mint
ezen ese mé nyek ha tá sa it, ki vé ve, ha ezen in for má ci ók
nyil vá nos ság ra ho za ta la sú lyo san sér te né a vál lal ko zó
mél tá nyos üz le ti ér de ke it, fel té ve, hogy más jog sza bály
alap ján sem kell nyil vá nos ság ra hoz nia azo kat,

k) bár mely, a vál lal ko zó és ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, il -
let ve mun ka vál la ló ja kö zött lét re jött meg ál la po dást, amely 
kár ta la ní tást ír elõ arra az eset re, ha a ve ze tõ tiszt ség vi se lõ
le mond, vagy a mun ka vál la ló fel mond, ha a ve ze tõ tiszt -
ség vi se lõ vagy a mun ka vál la ló jog vi szo nyát jog el le ne sen
meg szün te tik, vagy a jog vi szony nyil vá nos vé te li aján lat
 miatt szû nik meg.”

(6) Az Szt. 134.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az üz le ti je len tés nek a 95.  § (2)–(7) be kez dés ben,
va la mint a 95/A.  §-ban fog lal ta kon kí vül be kell mu tat nia a 
kon szo li dá lás ba be vont vál lal ko zá sok elõ re lát ha tó fej lõ -
dé sét is.”

(7) Az Szt. 136.  §-a a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(10) Ha a ki vá lás ra úgy ke rül sor, hogy a tár sa ság tól
meg vá ló tag(ok) a tár sa sá gi va gyon egy ré szé vel más, már
mû kö dõ tár sa ság(ok)hoz csat la ko zik (csat la koz nak), ak -
kor a ki vá lás ban az át ve võ tár sa ság(ok) is részt vesz(nek)
és e te kin tet ben a va gyon mér le gek (az azo kat alá tá masz tó
va gyon lel tá rak) el ké szí té se so rán a be ol va dás sza bá lya it is 
meg fele lõen al kal maz ni kell.”

(8) Az Szt. 175.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül 
ki, és ez zel egy ide jû leg a § szö ve gé nek szá mo zá sa (1) be -
kez dés re vál to zik:

„(2) E tör vény az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács nyil -
vános vé te li aján lat ról  szóló 2004/25/EK irány el vé nek
(2004. áp ri lis 21.) való meg fe le lést szol gál ja.”

(9) Az Szt. 178.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
f) pont tal egé szül ki:

[(1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány arra, hogy ren de -
let ben sza bá lyoz za:]

„f) a vég el szá mo lás szám vi te li fel ada ta it.”

350.  § Az új szö vet ke ze tek rõl  szóló 2000. évi CXLI.
tör vény 81.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
 következõ szö veg lép:

[81.  § (1) Szö vet ke zet nek rész vény tár sa ság gá tör té nõ
át ala ku lá sa ese tén az át ala ku lá si ha tá ro zat nak a
72.  §-ban fog lal ta kon kí vül tar tal maz nia kell]

„b) a rész vé nyek szá mát és név ér té két;”

351.  § (1) A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa -
ság ról  szóló 2001. évi XX. tör vény (MFB tv.) 1.  §-a (2) be -
kez dé sé nek má so dik mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ szö veg 
lép:

„A rész vé nyek for ga lom kép te le nek.”

(2) Az MFB tv. 1.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Az MFB Rt.-re, az ál ta la vég zett pénz ügyi szol gál -
ta tá si te vé keny ség re a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló tör -
vény (a továb biak ban: Gt.), il let ve a hi tel in té ze tek rõl és a
pénz ügyi vál lal ko zá sok ról  szóló 1996. évi CXII. tör vény
(a továb biak ban: Hpt.) ren del ke zé se it az e tör vény ben fog -
lalt el té rés sel kell al kal maz ni.”

(3) Az MFB tv. 13.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A tu laj do no si jo gok gya kor ló já nak ki zá ró la gos
 hatáskörébe – az e tör vény ben sze rep lõ el té ré sek -
kel – a Gt. 231.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak tar toz nak.”

352.  § (1) A Ma gyar Nem ze ti Bank ról  szóló 2001. évi
LVIII. tör vény (MNB tv.) 52/A.  §-a (3) be kez dé sé nek má -
so dik mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„A fel ügye lõ bi zott ság a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló
tör vény (a továb biak ban: Gt.) 35.  § (3) be kez dé sé ben
 elõírt je len té sét ezen kor lá to zá sok nak meg fele lõen ké -
szíti  el.”

(2) Az MNB tv. 70.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„70.  § A Gt. ren del ke zé se it az MNB te kin te té ben az
e tör vény ben meg ha tá ro zott el té ré sek kel kell al kal maz ni.”

353.  § A vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör -
vény 103.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) Bár mely en ge dé lyes vál lal ko zás ban a sza va za tok
25 szá za lé kát, 50 szá za lé kát, il let ve 75 szá za lé kát meg -
haladó be fo lyás szer zé sé hez és az eh hez fû zõ dõ jo gok
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 gyakorlásához a Hi va tal jó vá ha gyó ha tá ro za ta szük sé ges.
A cég jegy zék be való be jegy zés re irá nyu ló ké rel met a cég -
bí ró ság hoz a Hi va tal ha tá ro za tá val együtt le het benyúj -
tani.”

354.  § (1) A tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi CXX. tör vény
(Tpt.) 5.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ 151. pont tal
egé szül ki:

[E tör vény és az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki -
adott jog sza bá lyok al kal ma zá sá ban]

„151. tu laj do no si meg fe lel te tés: a köz pon ti ér ték tár ál tal
az ér ték pa pír szám la-ve ze tõk köz re mû kö dé sé vel vég zett, a
de ma te ri a li zált rész vény tu laj do no sá nak azo no sí tá sát szol -
gáló el já rás.”

(2) A Tpt. 76.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(4) A rész vény tár sa ság a ha tár idõ ben át nem adott rész -
vé nye ket ér vény te len né nyil vá nít ja. Erre az el já rás ra a
Gt. 275.  §-ának (3)–(7) be kez dé se i ben fog lal ta kat kell al -
kal maz ni.”

(3) A Tpt. 90.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(2) A be fek te té si vál lal ko zás rész vény tár sa ság ként
vagy fi ók te lep ként, áru tõzs dei szol gál ta tó rész vény tár sa -
ság ként, kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság ként, szö vet ke zet -
ként, vagy fi ók te lep ként mû köd het.”

(4) A Tpt. XV. fe je ze té nek címe he lyé be a kö vet ke zõ
cím lép:

„XV. Fejezet

TULAJDONOSI MEGFELELTETÉS. A RÉSZVÉNYESI
MEGHATALMAZOTT”

(5) A Tpt. 149.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Tulajdonosi megfeleltetés

149.  § (1) De ma te ri a li zált rész vény ese tén a ki bo csá tó ké -
rel me vagy a Fel ügye let ha tá ro za ta alap ján tu laj do no si meg -
fe lel te tés re ke rül het sor. A Fel ügye let tu laj do no si meg fe lel -
te tés rõl ak kor ha tá roz hat, ha ez fel ada tai el lá tá sa ér de ké ben
szük sé ges. A tu laj do no si meg fe lel te tést a köz pon ti ér ték tár
ál tal meg ha tá ro zott el já rá si rend sze rint, a ki bo csá tó ké rel -
mé ben vagy a Fel ügye let ha tá ro za tá ban meg je lölt idõ pont -
ban ha tá lyos ada tok ra néz ve kell vég re haj ta ni.

(2) Ha a tu laj do no si meg fe lel te tés re a Fel ügye let ha tá ro -
za ta alap ján ke rül sor, az ér ték pa pír szám la-ve ze tõ át ad ja a
köz pon ti ér ték tár nak azok nak az ér ték pa pír szám la-tu laj -
do no sok nak az azo no sí tó ada ta it és rész vé nye i nek da rab -
szá mát, akik a tu laj do no si meg fe lel te tést el ren de lõ ha tá ro -
zat ban meg ha tá ro zott idõ pont ban, az ott meg ha tá ro zott
de ma te ri a li zált rész vénnyel ren del kez nek.

(3) Ha a tu laj do no si meg fe lel te tés re a ki bo csá tó ké rel me 
alap ján ke rül sor, az ér ték pa pír szám la-ve ze tõ át ad ja a köz -
pon ti ér ték tár nak azok nak az ér ték pa pír szám la-tu laj do no -
sok nak az azo no sí tó ada ta it és rész vé nye i nek da rab szá mát, 

akik a tu laj do no si meg fe lel te tés re vo nat ko zó ki bo csá tói
ké re lem ben meg ha tá ro zott idõ pont ban, az ott meg ha tá ro -
zott de ma te ri a li zált rész vénnyel ren del kez nek, és nem ren -
del kez tek a rész vény könyv be tör té nõ be jegy zés meg til tá -
sá ról, vagy nem kér ték tör lé sü ket.”

(6) A Tpt. 151.  §-a (2) be kez dé sé nek má so dik mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„A rész vény esi meg ha tal ma zott ki zá ró lag az ál ta la
 vezetett ér ték pa pír szám lán nyil ván tar tott vagy a nála le tét -
be he lye zett rész vé nyek alap ján gya ko rol hat rész vény esi
jo go kat.”

(7) A Tpt. 230.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(4) A be fek te té si alap ke ze lõ ve ze té sét – a Gt.
247.  §-ában meg ha tá ro zott eset ki vé te lé vel – leg alább két
ve ze tõ ál lá sú sze mély nek mun ka vi szony ke re té ben kell el -
lát nia.”

(8) A Tpt. 235.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) Be fek te té si alap ke ze lõ rész vény tár sa ság vagy fi ók -
te lep for má já ban mû köd het.”

(9) A Tpt. 1. szá mú mel lék le té nek 8. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ szö veg lép:

„8. Gt.: a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló tör vény”

355.  § (1) A köz ve tí tõi te vé keny ség rõl  szóló 2002. évi
LV. tör vény (Kt.) 18.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

[(2) Vizs gá ló biz tos ként nem jár hat el az a sze mély]
„b) aki az el já rás alá vont köz ve tí tõt fog lal koz ta tó jogi

sze mély al kal ma zott ja, vagy ve ze tõ je, il let ve, ha az õt fog -
lal koz ta tó jogi sze mély nek a köz ve tí tõt fog lal koz ta tó jogi
sze méllyel vagy az érin tett fe lek bár me lyi ké vel való vi szo -
nyá ban több sé gi be fo lyás áll fenn, to váb bá”

(2) A Kt. 25.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ szö veg lép:

[(1) A köz ve tí tõ nem jár hat el, ha]
„c) az õt fog lal koz ta tó jogi sze mély nek va la me lyik fél -

lel való vi szo nyá ban több sé gi be fo lyás áll fenn”

356.  § A köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don
hasz ná la tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és
el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ egyes tör vények
mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi XXIV. tör vény 37.  §-ának
(4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Ha a költ ség ve té si szerv va la mely gaz dál ko dó szer -
ve zet ben e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt ki sebb sé gi ré sze -
se dést szer zett és a gaz dál ko dó szer ve zet ben más költ ség -
ve té si szerv nek is van ré sze se dé se – e ré sze se dés meg szû -
né sé ig – ezen szer vek be fo lyás szer zé sé nek mér té két egy be 
kell szá mí ta ni. Ha en nek alap ján több sé gi be fo lyás
(Ptk. 685/B.  §) fenn ál lá sa meg ál la pít ha tó, az Áht.
95/A.  §-ában fog lalt mû kö dé si sza bá lyo kat a több költ ség -
ve té si szerv gaz dál ko dó szer ve ze té re is al kal maz ni kell.”
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357.  § A föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény 
52.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(3) Az en ge dé lyes vál lal ko zás ban tör té nõ, a sza va za -
tok 25 szá za lé kát, 50 szá za lé kát, il let ve 75 szá za lé kát
meg ha la dó be fo lyás szer zé sé hez és az eh hez fû zõ dõ jo gok
gya kor lá sá hoz a Hi va tal jó vá ha gyó ha tá ro za ta szük sé ges.
A cég jegy zék be való be jegy zés re irá nyu ló ké rel met a cég -
bí ró ság hoz a Hi va tal ha tá ro za tá val együtt le het benyúj -
tani.”

358.  § Az eu ró pai gaz da sá gi egye sü lés rõl, va la mint a
gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 1997. évi CXLIV. tör vény
és a cég nyil ván tar tás ról, a cég nyil vá nos ság ról és a bí ró sá -
gi cég el já rás ról  szóló 1997. évi CXLV. tör vény jog har mo -
ni zá ci ós célú mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi XLIX. tör vény 
1.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„(3) Az eu ró pai gaz da sá gi egye sü lés ala pí tá sá ra a gaz -
da sá gi tár sa sá gok ról  szóló tör vény (a továb biak ban: Gt.)
11–13.  §-ait, szer ve ze té re a Gt. 320–322.  §-ait és 327.  §-át, 
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ i nek össze fér he tet len sé gé re a Gt.
23.  §-ának és 25.  §-ának ren del ke zé se it, a tag ki zá rá sá ra
vo nat ko zó an pe dig a Gt. 47–48.  §-át kell meg fele lõen
 alkalmazni.”

359.  § Az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör -
vény 178.  §-ának 17. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ szö veg
lép:

„17. kap csolt vál lal ko zás:
a) az adó zó és az a sze mély, amely ben az adó zó – a Pol -

gá ri Tör vény könyv (a továb biak ban: Ptk.) ren del ke zé se i -
nek meg fe le lõ al kal ma zá sá val – köz vet le nül vagy köz vet -
ve több sé gi be fo lyás sal ren del ke zik,

b) az adó zó és az a sze mély, amely az adó zó ban – a Ptk. 
ren del ke zé se i nek meg fe le lõ al kal ma zá sá val – köz vet le nül
vagy köz vet ve több sé gi be fo lyás sal ren del ke zik,

c) az adó zó és más sze mély, ha har ma dik sze mély – a
Ptk. ren del ke zé se i nek meg fe le lõ al kal ma zá sá val – köz vet -
le nül vagy köz vet ve mind ket tõ jük ben több sé gi be fo lyás -
sal ren del ke zik,

d) a kül föl di vál lal ko zó és bel föl di te lep he lye, va la mint 
a kül föl di vál lal ko zó te lep he lyei, to váb bá a kül föl di vál lal -
ko zó bel föl di te lep he lye és az a sze mély, amely a kül föl di
vál lal ko zó val az a)–c) al pont ban meg ha tá ro zott vi szony -
ban áll, az zal, hogy

da) több sé gi be fo lyás nak mi nõ sül az is, ha va la mely
sze mély jo go sult a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk, fel ügye lõ
 bizottsági ta gok több sé gé nek ki ne ve zé sé re vagy leváltá -
sára,

db) a több sé gi be fo lyás meg ha tá ro zá sá hoz a kö ze li
hoz zá tar to zók sza va za ti jo gát együt te sen kell figye lembe
ven ni;”

360.  § Az eu ró pai rész vény tár sa ság ról  szóló 2004. évi
XLV. tör vény 15.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„15.  § (3) Az eu ró pai rész vény tár sa ság ra a gaz da sá gi
tár sa sá gok ról  szóló tör vénynek (a továb biak ban: Gt.) a
mun ka vál la lók nak a tár sa ság el len õr zé sé ben való rész vé -
te lé re vo nat ko zó ren del ke zé sei (Gt. 38–39.  §) nem al kal -
maz ha tók.”

361.  § A táv hõ szol gál ta tás ról  szóló 2005. évi XVIII.
tör vény 19.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„19.  § (1) Az en ge dé lye zõ jó vá ha gyó ha tá ro za ta szük sé -
ges az en ge dé lyes tár sa ság nak a gaz da sá gi tár sa sá gok ról
 szóló tör vény (a továb biak ban: Gt.) sze rin ti

a) egye sü lé sé hez, és
b) szét vá lá sá hoz (a továb biak ban együt te sen: át ala ku lás),
c) va la mint alap tõ ké jé nek, il let ve törzs tõ ké jé nek leg -

alább egy ne gyed résszel tör té nõ le szál lí tá sá hoz, va la mint
d) bár mely en ge dé lyes vál lal ko zás ban tör té nõ, a sza va -

za tok 25 szá za lé kát, 50 szá za lé kát, il let ve 75 szá za lé kát
meg ha la dó be fo lyás szer zé sé hez és az eh hez fû zõ dõ jo gok
gya kor lá sá hoz.”

362.  § A tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi CXX. tör vény mó -
do sí tá sá ról  szóló 2005. évi LXII. tör vény 160.  §-ának
(5) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat tal egé szül ki:

„A nyom dai úton elõ ál lí tott rész vé nye ken a mû kö dé si
for ma fel tün te té sé nek kö te le zett sé gé bõl ere dõ vál to zá so -
kat leg ké sõbb a rész vény so ron kö vet ke zõ cse ré je al kal -
má val kell át ve zet ni.”

363.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -

vény 95.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „több sé gi irá nyí tást
biz to sí tó be fo lyás sal” szö veg rész he lyé be a „több sé gi be -
fo lyás sal (Ptk. 685/B.  §)” szö veg rész, 95.  §-ának (4) be -
kez dé sé ben a „több sé gi irá nyí tást biz to sí tó be fo lyás” szö -
veg rész he lyé be a „több sé gi be fo lyás” szö veg rész,
95/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben pe dig a „több sé gi irá nyí -
tást biz to sí tó be fo lyá sa” szö veg rész he lyé be a „több sé gi
be fo lyá sa” szö veg rész;

b) az Szt. 36.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „a pénz esz -
köz” szö veg rész he lyé be az „az esz köz” szö veg rész, az
„a pénz esz kö zök” szö veg rész he lyé be az „az esz kö zök”
szö veg rész, 38.  §-ának (7) be kez dé sé ben a „rész vény tár sa -
ság alap tõ ké jét” szö veg rész he lyé be a „gaz da sá gi tár sa ság
jegy zett tõ ké jét” szö veg rész, 38.  §-ának (8) be kez dé sé ben
az „alap tõ ke-eme lés re” szö veg rész he lyé be a „tõ ke eme -
lés re” szö veg rész, 154.  §-ának (7) be kez dé sé ben és a
154/B.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „Cég nyil ván tar tá si és
Cég in for má ci ós” szö veg rész he lyé be a „Cég in for má ci ós
és az Elekt ro ni kus Cég el já rás ban Köz re mû kö dõ” szö veg -
rész, a 135.  §-ának (3) be kez dé sé ben, a 154/B.  §-ának
(1) be kez dé sé ben és a 155.  §-ának (10) be kez dé sé ben a
„cég nyil ván tar tás ról, a cég nyil vá nos ság ról és a bí ró sá gi
cég el já rás ról” szö veg rész he lyé be a „cég nyil vá nos ság ról,
a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá mo lás ról” szö veg rész
lép.
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364.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
1. az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -

vény 95.  §-a (1) be kez dé sé nek má so dik mon da ta;
2. a gaz da sá gi sta bi li zá ci ót szol gá ló egyes tör -

vénymódosításokról  szóló 1995. évi XLVIII. tör vény
25.  §-ának (1) be kez dé se;

3. a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi CXVII.
tör vény 77/A.  §-a (4) be kez dé sé nek utol só mon da ta;

4. a tár sa sá gi adó ról és az osz ta lék adó ról  szóló
1996. évi LXXXI. tör vény 2.  §-a (2) be kez dé sé nek
d) pont já ban az „a ma gán sze mé lyek jogi sze mé lyi ség gel
ren del ke zõ mun ka kö zös sé ge” szö veg rész;

5. a tár sa sá gi adó ról és az osz ta lék adó ról  szóló
1996. évi LXXXI. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1997. évi
CVI. tör vény 3.  §-ának (4) be kez dé se;

6. a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról
 szóló 1996. évi CXII. tör vény 159.  §-a (3) be kez dé sé nek
elsõ mon da ta, va la mint 241.  §-ának (6) be kez dé se;

7. az adótör vények, a szám vi te li tör vény és egyes más
tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 1998. évi XXXIII. tör vény
74.  §-ának (5) be kez dé se;

8. a köz rak tá ro zás ról  szóló 1996. évi XLVIII. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 1998. évi LVIII. tör vény 3.  §-a;

9. a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 1997. évi CXLIV.
tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1998. évi LXXXII. tör vény;

10. a Ma gyar Köz tár sa ság 1999. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 1998. évi XC. tör vény 115.  §-át meg elõ zõ al cím;

11. a vízi köz le ke dés rõl  szóló 2000. évi XLII. tör vény
52.  § (2) be kez dé se;

12. a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény 11.  §-ának
(7) és (8) be kez dé sé ben a „cég bí ró sá gi (bí ró sá gi) be jegy zé -
sé nek” szö veg rész, 136.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „(a jog -
utód gaz da sá gi tár sa ság cég be jegy zé se)” szö veg rész,
138.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „má so dik” szö veg rész,
141.  §-ának (1) és (7) be kez dé sé ben az „(a jog utód gaz da sá -
gi tár sa ság cég be jegy zé se)” szö veg rész;

13. az adók ra, já ru lé kok ra és egyéb költ ség ve té si be fi -
ze té sek re vo nat ko zó egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló
2000. évi CXIII. tör vény 33.  §-ának (6) be kez dé se;

14. a bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló tör vény és a kap cso -
ló dó jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló 2000. évi
CXXXVI. tör vény 168.  §-ának (1) be kez dé se;

15. pénz ügyi tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról  szóló
2001. évi L. tör vény 82.  § (6) be kez dé se, va la mint 83.  §-a;

16. a Ma gyar Nem ze ti Bank ról  szóló 2001. évi LVIII.
tör vény 75.  §-ának g) pont ja;

17. a tõ ke pi ac ról szóló 2001. évi CXX. tör vény
150.  §-a és 450.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja;

18. a Ma gyar Köz tár sa ság 2003. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2002. évi LXII. tör vény 85.  §-ának (4) és (11) be kez -
dé se;

19. az egyes pénz- és tõ ke pi a ci tár gyú tör vények mó do -
sí tá sá ról  szóló 2002. évi LXIV. tör vény 47.  §-a;

20. a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz -
ná la tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el -
len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ egyes tör vények

 módosításáról  szóló 2003. évi XXIV. tör vény 17.  §-a és az
azt meg elõ zõ al cím;

21. a föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény
85.  §-a (2) be kez dé sé nek má so dik mon da ta;

22. az eu ró pai gaz da sá gi egye sü lés rõl, va la mint a gaz -
da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 1997. évi CXLIV. tör vény és a
cég nyil ván tar tás ról, a cég nyil vá nos ság ról és a bí ró sá gi
cég el já rás ról  szóló 1997. évi CXLV. tör vény jog har mo ni -
zá ci ós célú mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi XLIX. tör vény
2–15.  §-a és az eze ket meg elõ zõ al cím, va la mint
34.  §-ának (3)–(5) be kez dé se;

23. a biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny ség rõl  szóló
2003. évi LX. tör vény 11.  § (2) be kez dés a) pont ja, va la -
mint a 132.  § (4) be kez dés e) pont ja;

24. a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény mó do sí tá -
sá ról  szóló 2003. évi LXXXV. tör vény 34.  §-a, va la mint
54.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím;

25. az adók ról, a já ru lé kok ról és egyéb költ ség ve té si
be fi ze té sek rõl  szóló tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2004.
évi CI. tör vény 301.  §-a (8) be kez dé sé nek c) pont ja;

26. a tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi CXX. tör vény mó do -
sí tá sá ról  szóló 2005. évi LXII. tör vény 156.  §-a és az azt
meg elõ zõ al cím, 160.  §-ának (5) be kez dé se, va la mint
161.  §-ának g) pont ja;

27. a Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról
 szóló 2001. évi XX. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi 
LXVI. tör vény 1.  §-a
ha tá lyát vesz ti.

XIV. Fejezet

A KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG MINT JOGI SZEMÉLY
FORMA MEGSZÜNTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS
ÁTMENETI, MÓDOSÍTÓ ÉS HATÁLYON KÍVÜL

HELYEZÕ RENDELKEZÉSEK

365.  § (1) 2007. jú li us 1. után köz hasz nú tár sa ság nem
ala pít ha tó.
 (2) A 2007. jú li us 1-jén a cég nyil ván tar tás ba be jegy zett
vagy be jegy zés alatt álló köz hasz nú tár sa ság 2009. jú ni us
30-ig a köz hasz nú tár sa sá gok ra irány adó sza bá lyok sze rint 
mû köd het to vább.
 (3) A köz hasz nú tár sa ság 2007. jú li us 1-jét kö ve tõ két
éven be lül tár sa sá gi szer zõ dé se mó do sí tá sá val non pro fit
kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság ként mû köd het to vább, más
non pro fit gaz da sá gi tár sa ság gá ala kul hat át vagy jog utód
nél kü li meg szû né sét ha tá roz hat ja el. A köz hasz nú tár sa ság 
2009. jú ni us 30-ig kö te les a cég bí ró ság nál non pro fit gaz -
da sá gi tár sa ság ként tör té nõ nyil ván tar tás ba vé te lét kér ni,
vagy jog utód nél kü li meg szû né sét a cég bí ró ság nak be je -
len te ni. E ha tár idõ ered mény te len el tel te után a cég bí ró ság 
a tár sa ság gal szem ben a meg szûnt nek nyil vá ní tás tör -
vényességi fel ügye le ti in téz ke dést al kal maz za (Ctv. 84.  §).
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(4) E tör vény 16.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont já ban a
„to váb bá köz hasz nú tár sa ság gá ala ku lás” szö veg rész,
67.  §-ának (5) be kez dé se, va la mint 75.  §-a (3) be kez dé sé -
nek g) pont ja 2007. jú li us 1-jén ha tá lyát vesz ti.

(5) Ahol tör vény köz hasz nú tár sa sá got em lít, azon – a
(6) be kez dés ben és a 366–367.  §-ban fog lalt ki vé tel lel –
2009. jú ni us 30-ig köz hasz nú tár sa sá got, il let ve non pro fit
gaz da sá gi tár sa sá got, 2009. jú li us 1-jé tõl pe dig ki zá ró lag
non pro fit gaz da sá gi tár sa sá got kell ér te ni.

(6) Köz hasz nú tár sa sá gon 2009. jú ni us 30-ig köz hasz nú 
tár sa sá got, il let ve jogi sze mély non pro fit gaz da sá gi tár sa -
sá got, 2009. jú li us 1-jé tõl pe dig ki zá ró lag jogi sze mély
non pro fit gaz da sá gi tár sa sá got kell ér te ni

a) a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
33.  §-ának b) pont já ban;

b) a gép jár mû adó ról  szóló 1991. évi LXXXII. tör vény
5.  §-ának a) pont já ban;

c) az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 104/A.  §-ának (1)–(2) be kez dé sé ben;

d) az Ön kén tes Köl csö nös Biz to sí tó Pénz tá rak ról  szóló
1993. évi XCVI. tör vény 45/B.  §-ának (3) be kez dé sé ben
és 67.  §-ának (3) be kez dé sé nek d) pont já ban;

e) a rá di ó zás ról és a te le ví zi ó zás ról  szóló 1996. évi
I. tör vény 85.  §-ának (3) be kez dé sé ben és 95.  §-ának
(5) be kez dé sé ben;

f) a te rü let fej lesz tés rõl és a te rü let ren de zés rõl  szóló
1996. évi XXI. tör vény 12.  §-ának (4) be kez dé sé ben és
16.  §-ának (2)–(3) be kez dé sé ben;

g) a ter ve zõ- és szak ér tõ mér nö kök, va la mint épí té szek
szak mai ka ma rá i ról  szóló 1996. évi LVIII. tör vény
24.  §-ának (3)–(5) be kez dé sé ben;

h) a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról
 szóló 1996. évi CXII. tör vény 139.  §-a (5) be kez dé sé nek
e) pont já ban, va la mint 176/A.  §-ának (2)–(3) be kez dé sé -
ben;

i) az Or szá gos Ma gyar Va dász ka ma rá ról  szóló
1997. évi XLVI. tör vény 27.  §-a (4) be kez dé sé ben;

j) a ma gán nyug díj ról és a ma gánnyug díj pénz tá rak ról
 szóló 1997. évi LXXXII. tör vény 84.  §-a (1) be kez dé sé nek 
c) pont já ban és 111.  §-a (4) be kez dé sé nek d) pont já ban;

k) a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té rõl  szóló
1999. évi CXXIV. tör vény 10.  §-ának (2) be kez dé sé ben;

l) a tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi CXX. tör vény
182.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 258.  §-ában, 259.  §-ának
(1) be kez dé sé ben, 333.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 379.  §
(2) be kez dé sé nek e) pont já ban;

m) a biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny ség rõl  szóló
2003. évi LX. tör vény 208.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont -
já ban és 220.  §-ának (1) be kez dé sé ben;

n) a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok -
hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás egyes
kér dé se i rõl és az ez zel össze füg gõ tör vénymódosításokról
 szóló 2003. évi LXXIII. tör vény 8.  §-a (1) be kez dé sé ben;
to váb bá

o) a sport ról  szóló 2004. évi I. tör vény 64.  §-ának
(3) be kez dé sé ben.

366.  § (1) A köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló 1997. évi
CLVI. tör vény (Kszt.) 2.  §-ának (1) be kez dé se a követ -
kezõ g) pont tal egé szül ki:

[2.  § (1) Köz hasz nú szer ve zet té mi nõ sít he tõ a Ma gyar -
or szá gon nyil ván tar tás ba vett]

„g) non pro fit gaz da sá gi tár sa ság.”

(2) A Kszt. 26.  §-ának f) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[26.  § E tör vény al kal ma zá sá ban]

„f) leg fõbb szerv: az ala pít vány és a köz ala pít vány ke ze -
lõ szer ve (szer ve ze te), a tár sa dal mi szer ve zet alap sza bály
sze rin ti leg fõbb szer ve, a non pro fit köz ke re se ti tár sa ság -
ban és a non pro fit be té ti tár sa ság ban mû kö dõ ta gok gyû lé -
se, a köz hasz nú tár sa ság és a non pro fit kor lá tolt fe le lõs sé -
gû tár sa ság tag gyû lé se, a non pro fit rész vény tár sa ság köz -
gyû lé se, egy sze mé lyes non pro fit gaz da sá gi tár sa ság ese -
tén pe dig az egye dü li tag (rész vé nyes);”

(3) A Kszt. 26.  §-ának g) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[26.  § E tör vény al kal ma zá sá ban]

„g) lé te sí tõ ok irat: a tár sa dal mi szer ve zet alap sza bá lya,
az ala pít vány és a köz ala pít vány ala pí tó ok ira ta, a köz -
hasz nú tár sa ság és a non pro fit gaz da sá gi tár sa ság tár sa sá gi
szer zõ dé se (alap sza bá lya, ala pí tó ok ira ta);”

(4) A Kszt. 26.  §-ának m) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[26.  § E tör vény al kal ma zá sá ban]

„m) ve ze tõ tiszt ség vi se lõ: az ala pít vány és a köz ala pít -
vány ke ze lõ je, il le tõ leg ke ze lõ szer vé nek (szer ve ze té nek)
és fel ügye lõ szer vé nek el nö ke és tag ja, to váb bá – ha az ala -
pít vány ke ze lõ szer ve (szer ve ze te) el kü lö nült jogi sze -
mély, jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet vagy
ál la mi szerv – a ke ze lõ szerv (szer ve zet) egy sze mé lyi fe le -
lõs ve ze tõ je vagy ilyen jog kör ben el já ró tes tü le té nek tag ja; 
a tár sa dal mi szer ve zet ügy in té zõ és kép vi se le ti vagy fel -
ügye lõ szer vé nek el nö ke és tag ja; a non pro fit köz ke re se ti
tár sa ság és a non pro fit be té ti tár sa ság üz let ve ze tés re jo go -
sult tag ja, a köz hasz nú tár sa ság és a non pro fit kor lá tolt fe -
le lõs sé gû tár sa ság ügy ve ze tõ je, a non pro fit rész vény tár sa -
ság igaz ga tó sá gá nak el nö ke és tag ja, va la mint e tár sa sá gok 
fel ügye lõ bi zott sá gá nak el nö ke és tag ja, to váb bá a köz -
hasz nú szer ve zet ként nyil ván tar tás ba vett szer ve zet tel
mun ka vi szony ban vagy mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb
jog vi szony ban álló, a lé te sí tõ ok irat sze rint egy sze mé lyi
fe le lõs ve ze tõ fel ada tot el lá tó sze mély;”

367.  § 2009. jú li us 1-jén ha tá lyát vesz ti

1. a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör -
vény 57–60.  §-a, va la mint 685.  §-a c) pont já ban az „a köz -
hasz nú tár sa ság” szö veg rész;
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2. a kül föl di ek ma gyar or szá gi be fek te té se i rõl  szóló
1988. évi XXIV. tör vény 2.  §-ának b) és c) pont já ban a
„köz hasz nú tár sa ság” szö veg rész;

3. az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény 5.  §-a
(1) be kez dé sé nek d) pont já ban az „és a köz hasz nú tár sa -
ság” szö veg rész, va la mint 57.  §-a (1) be kez dé sé nek
e) pont já ban az „a köz hasz nú tár sa ság” szö veg rész;

4. a he lyi adók ról  szóló 1990. évi C. tör vény 3.  §-ának
(2) be kez dé sé ben az „a köz hasz nú tár sa ság” szö veg rész;

5. a csõd el já rás ról, a fel szá mo lá si el já rás ról és a vég el -
szá mo lás ról  szóló 1991. évi XLIX. tör vény 3.  §-a (1) be -
kez dé sé nek a) pont já ban az „a köz hasz nú tár sa ság” szö -
veg rész;

6. a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII.
tör vény 193/D.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „köz hasz nú tár -
sa ság” szö veg rész;

7. az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 18/C.  §-a (6) be kez dé sé nek f) pont ja, 59.  §-a (1) be -
kez dé sé ben és 86/I.  §-ának (6) be kez dé sé ben a „köz hasz -
nú tár sa ság” szö veg rész, 95/A.  §-a (6) és (8)–(9) be kez dé -
sé ben a „vagy köz hasz nú” szö veg rész, 108.  §-ának (3) be -
kez dé sé ben az „il let ve köz hasz nú tár sa ság” szö veg rész;

8. a he lyi ön kor mány za tok cím zett és cél tá mo ga tá si
rend sze ré rõl  szóló 1992. évi LXXXIX. tör vény 19.  §-ának
(3) be kez dé sé ben a „vagy köz hasz nú tár sa ság” és a „vagy
köz hasz nú” szö veg rész, 21/F.  §-ának (1) be kez dé sé ben az
„és köz hasz nú tár sa sá gok” szö veg rész;

9. a szo ci á lis igaz ga tás ról és a szo ci á lis el lá tá sok ról
 szóló 1993. évi III. tör vény 58/A.  §-a (1) be kez dé sé nek
e) pont ja;

10. a Pol gá ri Tör vény könyv egyes ren del ke zé se i nek
mó do sí tá sá ról  szóló 1993. évi XCII. tör vény 41.  §-a
(2) be kez dé sé nek a) pont já ban az „a köz hasz nú tár sa ság”
szö veg rész;

11. a gyógy szer tá rak lé te sí té sé rõl és mû kö dé sük egyes
sza bá lya i ról  szóló 1994. évi LIV. tör vény 36.  §-ának
(1) be kez dé sé ben az „és köz hasz nú tár sa ság” szö veg rész;

12. az ál lam tu laj do ná ban lévõ vál lal ko zói va gyon ér té -
ke sí té sé rõl  szóló 1995. évi XXXIX. tör vény 1.  §-ának
(4) be kez dé sé ben az „a köz hasz nú tár sa ság” szö veg rész;

13. a víz gaz dál ko dás ról  szóló 1995. évi LVII. tör vény
42.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „köz hasz nú tár sa sá got” és a 
„köz hasz nú tár sa ság ban” szö veg ré szek;

14. a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi
CXVII. tör vény 3.  §-a 33. pont já ban és 77/A.  §-a (9) be -
kez dé sé nek b) pont já ban az „a köz hasz nú tár sa ság” szö -
veg rész;

15. a vad vé del mé rõl, a vad gaz dál ko dás ról, va la mint a
va dá szat ról  szóló 1996. évi LV. tör vény 16.  § (1) be kez dé -
sé nek c) pont já ban a „köz hasz nú tár sa ság” szö veg rész;

16. a tár sa sá gi adó ról és az osz ta lék adó ról  szóló
1996. évi LXXXI. tör vény 2.  §-a (2) be kez dé sé nek f) pont -
já ban és 4.  §-a 32/a. pont já ban az „a köz hasz nú tár sa ság”
szö veg rész;

17. az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény mó -
do sí tá sá ról, va la mint a hi te les tu laj do ni lap-má so lat igaz -
ga tá si szol gál ta tá si díj ár ól  szóló 1996. évi LXXXV. tör -
vény 30.  § (1) be kez dé sé nek d) pont já ban az „és a köz -
hasz nú tár sa ság” szö veg rész;

18. a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás -
ról  szóló 1997. évi XXXI. tör vény 145.  §-a (1) be kez dé sé -
nek d) pont ja;

19. a tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán nyug -
díj ra jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl
 szóló 1997. évi LXXX. tör vény 4.  §-ának c/4. pont ja,
4.  §-ának d/1. pont já ban és 10.  §-a (2) be kez dé sé nek
a) pont já ban az „a köz hasz nú tár sa ság” szö veg rész,
5.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „köz hasz nú tár sa ság” szö -
veg rész;

20. a köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló 1997. évi CLVI.
tör vény 2.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja, 26.  §-ának f)–g)
és m) pont já ban az „a köz hasz nú tár sa ság és” szö veg rész;

21. a gaz da sá gi ka ma rák ról  szóló 1999. évi CXXI. tör -
vény 2.  §-ának a) pont já ban az „a köz hasz nú tár sa ság”
szö veg rész, va la mint 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „vagy
köz hasz nú tár sa sá got” szö veg rész;

22. a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény 3.  §-a
(1) be kez dé sé nek 4/g. pont ja, 139.  §-ának (6) be kez dé sé -
ben, 140.  §-ának (4) be kez dé sé ben, va la mint 141.  §-ának
(6) be kez dé sé ben a „köz hasz nú tár sa ság gá” szö veg rész;

23. a de vi za kor lá to zá sok meg szün te té sé rõl, va la mint
egyes kap cso ló dó tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2001.
évi XCIII. tör vény 2.  §-a 8. pont já ban az „a köz hasz nú tár -
sa ság” szö veg rész;

24. a fel nõtt kép zés rõl  szóló 2001. évi CI. tör vény 3.  §-a 
(1) be kez dé sé nek b) pont já ban a „köz hasz nú tár sa sá gok -
ra” szö veg rész;

25. a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz -
ná la tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el -
len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ egyes tör vények mó -
do sí tá sá ról  szóló 2003. évi XXIV. tör vény 15.  §-ának
(1) be kez dé se és 34.  §-ának d) pont ja;

26. az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény
14.  §-a (6) be kez dé sé ben, 16.  §-a (3) be kez dé sé nek
c) pont já ban, 17.  §-a (3) be kez dé sé nek d) pont já ban, va la -
mint a 178.  §-a 10. pont já ban a „köz hasz nú tár sa ság”
 szövegrész, 14.  §-a (7) be kez dé sé ben a „köz hasz nú tár sa -
ság ra” szö veg rész, 77.  §-a (1) be kez dé sé nek f) és g) pont -
ja i ban az „és köz hasz nú tár sa sá gok” szö veg rész;

27. a sport ról  szóló 2004. évi I. tör vény 26.  §-a (2) be -
kez dé sé ben a „vagy köz hasz nú” szö veg rész; va la mint

28. a köz ér de kû ön kén tes te vé keny ség rõl  szóló 2005.
évi LXXXVIII. tör vény 2.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já -
ban, va la mint 11.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont já ban a
„köz hasz nú tár sa ság” szö veg rész.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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2006. évi V.
tör vény

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról
és a végelszámolásról*

A tör vény cél ja, hogy kor sze rû jogi ke re tek meg te rem -
té sé vel, az Eu ró pai Unió sza bá lyo zá sá val össz hang ban ál -
la pít sa meg a vál lal ko zá sok cég ala pí tá sá nak, nyil ván tar -
tás ba vé te lé nek rend jét, és a vál lal ko zók al kot má nyos jo -
gai ér de ké ben, a gaz da sá gi for ga lom biz ton sá ga, va la mint
a hi te le zõi ér de kek vagy más köz ér dek vé del me cél já ból
biz to sít sa a köz hi te les cég nyil ván tar tás ada ta i nak tel jes
körû nyil vá nos sá gát, köz vet le nül vagy elekt ro ni kus úton.

Mind ezek ér de ké ben az Or szág gyû lés a kö vet ke zõ tör -
vényt al kot ja:

I. Fejezet

ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEK

1. Cím

A cégbíróság,
 valamint a Cégszolgálat feladatai

1.  § (1) A me gyei (fõ vá ro si) bí ró ság mint cég bí ró ság
(a to váb bi ak ban: cég bí ró ság) fel ada ta

a) a cég be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) el já rás le foly -
ta tá sa és a ké re lem nek helyt adó vég zés ese tén, il let ve
e tör vény ben meg ha tá ro zott ese tek ben hi va tal ból is, a cég -
re vo nat ko zó adat, jog, va la mint tény (a továb biak ban:
adat) cég jegy zék be tör té nõ be jegy zé se, il let ve tör lé se,

b) a cég jegy zék ada ta i ról, va la mint a cég ira tok ról tá jé -
koz ta tás nyúj tá sa,

c) a cég nyil ván tar tás köz hi te les sé gé nek és a cég tör -
vényes mû kö dé sé nek biz to sí tá sa ér de ké ben – hi va tal ból,
il let ve ké re lem re – tör vényességi fel ügye le ti el já rás le -
foly ta tá sa,

d) a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló tör vény ben és más,
az egyes cég for mák ra vo nat ko zó tör vényekben, il let ve az
Eu ró pai Unió ren de le te i ben meg ha tá ro zott, a ki sebb sé gi
jo gok gya kor lá sát, va la mint a hi te le zõi jo gok vé del mét
biz to sí tó ké rel mek el bí rá lá sa, to váb bá

e) azok nak az egyéb ügyek nek az el bí rá lá sa, ame lye ket 
tör vény a cég bí ró ság ha tás kö ré be utal.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2005. de cem ber 19-i ülés nap ján fo gad ta el.

(2) Az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um szer ve ze ti egy sé ge -
ként mû kö dõ Cég in for má ci ós és az Elekt ro ni kus Cég el já -
rás ban Köz re mû kö dõ Szol gá lat (a továb biak ban: Cég szol -
gá lat) fel ada tai a kö vet ke zõk:

a) az e tör vény ben sza bá lyo zott mó don hoz zá já rul a
cég nyil vá nos ság kö ve tel mé nyé nek meg va ló sí tá sá hoz, a
cég jegy zék ben sze rep lõ ada tok és cég ira tok meg is me ré sé -
hez;

b) biz to sít ja a cég el já rás ban és más, kü lön tör vény ben
sza bá lyo zott nem pe res el já rá sok so rán az elekt ro ni kus
ügy in té zést tá mo ga tó rend szer üze mel te té sét;

c) a hi te le zõ vé del mi nyil ván tar tás mû köd te té se ré vén
– a kü lön tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint – elõ se gí ti,
hogy a gaz da sá gi for ga lom egyes sze rep lõi a cé gek fel szá -
mo lá sa, il let ve a cé gek kel szem be ni bí ró sá gi vég re haj tás
so rán fo ga na to sí tott egyes in téz ke dé sek kel össze füg gés -
ben hi te les és nap ra kész in for má ció bir to ká ban hoz has sák
meg dön té se i ket;

d) jogi ta nács adó szol gá la tot tart fenn an nak ér de ké -
ben, hogy a mik ro- és kis vál lal ko zá sok a cég ala pí tás sal, a
cé gek meg szün te té sé vel össze füg gõ jo gi lag je len tõs in for -
má ci ó kat – kor sze rû in for ma ti kai esz kö zök al kal ma zá sa
ré vén – kö zért he tõ meg fo gal ma zás ban, költ ség men te sen
is meg is mer hes sék;

e) kü lön tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint – a cég
ké rel mé re – köz re mû kö dik a cég szá má ra szük sé ges, köz -
hi te les nyil ván tar tá so kon ala pu ló ha tó sá gi iga zo lá sok
elekt ro ni kus úton tör té nõ be szer zé sé ben.

2. Cím

A cég

2.  § (1) A cég – ha tör vény el té rõ en nem ren del ke zik –
az a jog alany, amely a cég nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy -
zés sel, üz let sze rû gaz da sá gi te vé keny ség foly ta tá sa cél já -
ból jön lét re.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott jog alany a cég -
nyil ván tar tás ban ak kor sze re pel het, ha be jegy zé sét jog sza -
bály kö te le zõ vé vagy le he tõ vé te szi.

3. Cím

A cégnév

3.  § (1) A cég név nek leg alább a vá lasz tott cég for ma
meg ne ve zé sét kell tar tal maz nia, va la mint azt, hogy a cég
te vé keny sé ge alap ve tõ en mire irá nyul.

(2) A cég név ve zér szót is tar tal maz hat, amely elõ se gí ti a 
cég azo no sí tá sát, il let ve más, azo nos vagy ha son ló te vé -
keny sé gû cég tõl való meg kü lön böz te té sét. A ve zér szó a
cég név ben az elsõ he lyen áll. A ve zér szó ide gen nyel vû
 kifejezés, rö vi dí tés és mo za ik szó is le het, ame lyet la tin be -
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tûk kel kell fel tün tet ni. A cég név ben a ve zér szón kí vül csak 
ma gyar sza vak sze re pel het nek, a ma gyar he lyes írás sza bá -
lya i nak meg fele lõen. A cég név ben rö vi dí tés csak a ve zér -
szó ese tén, il let ve a cég for ma meg ha tá ro zá sá nál le het sé -
ges.

(3) A cég rö vi dí tett neve a ve zér szó ból és a cég for má já -
nak meg je lö lé sé bõl áll.

(4) A cég név nek (rö vi dí tett név nek) az or szág te rü le tén
be jegy zett más cég el ne ve zé sé tõl, il let ve a 6.  § (3) be kez -
dé se sze rint le fog lalt el ne ve zés tõl – a cég for ma kü lön bö -
zõ sé gén túl me nõ en is – egy ér tel mû en kü lön böz nie kell, és
nem kelt het olyan lát sza tot, ami – kü lö nö sen a cég te vé -
keny sé gi kö rét és a vá lasz tott cég for mát il le tõ en – meg té -
vesz tõ.

4.  § (1) A cég név ben sze re pel het a cég tu laj do nos nak
vagy a cég tag ja i nak neve a 3.  § (4) be kez dé sé nek meg fe le -
lõ al kal ma zá sá val.

(2) A cég név ben a cég non pro fit jel le gét a cég for ma
meg je lö lé se elõtt fel kell tün tet ni, a köz hasz nú szer ve ze ti
mi nõ ség pe dig fel tün tet he tõ.

(3) A cég név ben az „ál la mi” vagy „nem ze ti” ki fe je zés
csak ab ban az eset ben sze re pel het, ha a cég ben az ál lam
köz vet le nül vagy szer ve ze tei út ján több sé gi be fo lyás sal
(Ptk. 685/B.  §) ren del ke zik, vagy a cég a kü lön tör vény
sze rin ti tar tós ál la mi tu laj do ni kör be tar to zik.

(4) Kül föl di cég ma gyar or szá gi fi ók te le pe, kül föl di ek
ma gyar or szá gi köz vet len ke res ke del mi kép vi se le te, va la -
mint eu ró pai gaz da sá gi egye sü lés te lep he lye ese tén a kül -
föl di vál lal ko zás ne vét a cég név ben meg kell je löl ni.

(5) A tör té ne lem ki emel ke dõ sze mé lyi sé gé nek ne vét a
Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia en ge dé lyé vel, olyan el ne -
ve zést pe dig, amely hez más nak jogi ér de ke fû zõ dik, csak a 
jo go sult hoz zá já ru lá sá val le het a cég név ben sze re pel tet ni.

5.  § A cég ne vét (rö vi dí tett ne vét) a cég be jegy zé si el já -
rás alatt „be jegy zés alatt” (,,b. a.”) tol dat tal, a cég fel szá -
mo lá sa, il let ve vég el szá mo lá sa ese tén pe dig „fel szá mo lás
alatt” (,,f. a.”) és „vég el szá mo lás alatt” (,,v. a.”) tol dat tal
kell hasz nál ni.

6.  § (1) Két vagy több azo nos nevû cég kö zül a vá lasz -
tott név (rö vi dí tett név) vi se lé sé nek joga azt il le ti meg,
ame lyik a cég be jegy zé si ké rel mét el sõ ként nyúj tot ta be, il -
let ve ame lyik a (3) be kez dés alap ján név fog la lás sal élt.

(2) A cég bí ró ság – jogi kép vi se lõ út ján pa pír ala pon
vagy elekt ro ni kus úton be nyúj tott ké re lem re, il le ték meg -
fi ze té se es etén – há rom mun ka na pon be lül meg vizs gál ja,
hogy a vá lasz tott el ne ve zés sel az in for má ció ké rés idõ -
pont já ban a cég nyil ván tar tás ban – be jegy zett vagy be jegy -
zés alatt álló – más cég sze re pel-e, il let ve hogy a vá lasz tott
el ne ve zés kü lön bö zik-e a már be jegy zett vagy be jegy zés
alatt álló más cég el ne ve zé sé tõl.

(3) Ha a vá lasz tott cég név a cég nyil ván tar tás ba be je -
gyez he tõ, a cég bí ró ság vég zé sé vel a meg je lölt cég ne vet
hat van na pos idõ tar tam ra a ké rel me zõ ré szé re le fog lal ja és
a cég ne vek elekt ro ni kus úton ve ze tett nyil ván tar tá sá ban
fel tün te ti. Ez alatt az idõ alatt más jog alany ez zel a cég név -
vel a cég nyil ván tar tás ba nem je gyez he tõ be. A cég bí ró ság -
nak a nyil ván tar tás ba vé tel el uta sí tá sá ról ho zott ha tá ro za ta 
el len jog or vos lat nak he lye nincs. Ha a cég be jegy zé sé re,
il let ve a cég név vál to zá sá nak be jegy zé sé re irá nyu ló ké re -
lem be nyúj tá sá ra hat van na pon be lül nem ke rül sor, a név -
fog la lás meg szû nik.

(4) A név fog la lás ra vo nat ko zó el já rás ra bí ró sá gi tit kár,
fo gal ma zó vagy bí ró sá gi ügy in té zõ is ön ál ló an, ön ál ló alá -
írá si jog gal jo go sult.

4. Cím

A székhely, telephely, fióktelep

7.  § (1) A cég szék he lye a köz pon ti ügy in té zés he lye,
me lyet a cég nek cég táb lá val kell meg je löl nie. A cég el já rás 
szem pont já ból szék hely nek mi nõ sül a kül föl di vál lal ko zás 
ma gyar or szá gi fi ók te le pe, a kül föl di ek köz vet len ke res ke -
del mi kép vi se le te, va la mint az eu ró pai gaz da sá gi egye sü -
lés te lep he lye köz pon ti ügy in té zé sé nek he lye is.

(2) A cég te lep he lye a te vé keny ség gya kor lá sá nak azon
he lye, amely a cég szék he lyé tõl el té rõ he lyen ta lál ha tó, a
cég fi ók te le pe pe dig olyan te lep hely, amely más vá ros ban
vagy köz ség ben – ma gyar cég kül föl dön lévõ fi ók te le pe
ese tén más or szág ban – van, mint a cég szék he lye. Ez a
sza bály irány adó a kül föl di vál lal ko zás ma gyar or szá gi
 fióktelepe, il let ve a kül föl di ek köz vet len ke res ke del mi
kép vi se le te ese té ben is.

(3) Ma gyar cég kül föl dön lévõ fi ók te le pé nek a cég jegy -
zék be tör té nõ be jegy zé sé hez a cég nek a kül föl di cég ki vo -
nat tal, il let ve más ok irat tal, va la mint ezek nek ma gyar
nyel vû hi te les for dí tá sá val kell iga zol nia, hogy a fi ók te le -
pet a fi ók te lep he lye sze rin ti ál lam ban nyil ván tar tás ba
 vették.

5. Cím

Képviselet; cégjegyzés

8.  § (1) A cég szer ve ze ti kép vi se le té re vo nat ko zó ren -
del ke zé se ket az adott cég for má ra irány adó jog sza bály ál -
la pít ja meg. A cég jegy zé si jog a cég írás be li kép vi se le té re,
a cég ne vé ben tör té nõ alá írás ra való jo go sult ság. A szer ve -
ze ti kép vi se let, va la mint a cég jegy zés mód ja csak azo nos
le het.
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(2) A cég jegy zés mód ja ön ál ló vagy együt tes. Ket tõ nél
több cég jegy zés re jo go sult ese tén a cég úgy is ren del kez -
het, hogy egyes jo go sul ta kat ön ál ló, más jo go sul ta kat
együt tes cég jegy zé si jog il let meg, vagy hogy az együt tes
cég jegy zés re jo go sul tak kö zül az egyik alá író min dig meg -
ha tá ro zott sze mély.

(3) Ugyan az a sze mély csak egy fé le mó don – vagy ön ál -
ló an, vagy más sal együt te sen – je gyez he ti a cé get.

(4) Mind az ön ál ló, mind az együt tes cég jegy zé si jog
kor lá toz ha tó, a kor lá to zás azon ban har ma dik sze mé lyek -
kel szem ben ha tály ta lan.

9.  § (1) A cég jegy zés re jo go sult nak a cég ne vé ben olyan 
mó don, il let ve for má ban kell alá ír nia, aho gyan azt a hi te -
les cég alá írá si nyi lat ko zat (a köz jegy zõi alá írás-hi te le sí -
tés sel el lá tott cím pél dány) tar tal maz za.

(2) A cím pél dá nyon – a tár sa ság szer zõ dé sé ben, ala pí tó
ok ira tá ban, alap sza bá lyá ban (a továb biak ban együtt: lé te -
sí tõ ok ira tá ban) fog lal tak kal egye zõ en – fel kell tün tet ni a
cég ne vét, a cég jegy zés re jo go sult ne vét, la kó he lyét, a cég -
jegy zés re jo go sult kép vi se le ti jog cí mét (pl. ve ze tõ tiszt -
ség vi se lõ, mun ka vál la ló) a cég jegy zés mód ját, va la mint a
cég jegy zés re jo go sult alá írá si min tá ját. A cég jegy zés re jo -
go sult mun ka vál la ló ké ré sé re az alá írá si cím pél dá nyon a
cég nél el lá tott fel adat kö re, be osz tá sa is sze re pel tet he tõ.

II. Fejezet

A CÉGNYILVÁNTARTÁS NYILVÁNOSSÁGA
ÉS KÖZHITELESSÉGE

1. Cím

A nyilvánosság

10.  § (1) A cég nyil ván tar tás a cég jegy zék bõl, va la mint a 
cég jegy zék ben sze rep lõ adat iga zo lá sá ra szol gá ló mel lék -
le tek bõl, il let ve egyéb olyan ok ira tok ból áll, ame lyek nek
be nyúj tá sá ra a cé get – köz ér dek bõl, il let ve a for ga lom biz -
ton sá ga, va la mint a hi te le zõi ér de kek vé del me cél já ból –
tör vény kö te le zi (a továb biak ban együtt: cég ira tok).

(2) A cég jegy zék fenn ál ló, il let ve tö rölt ada tai, va la mint 
a cég ira tok – ide ért ve az elekt ro ni kus úton be nyúj tott,
 illetve elekt ro ni kus ok irat tá át ala kí tott cég ira to kat is – tel -
jes kö rû en nyil vá no sak. Tel jes kö rû en nyil vá no sak to váb bá 
a be nyúj tott, de még el nem bí rált be jegy zé si ké re lem és
mel lék le tei is az zal, hogy a be jegy zé si (vál to zás be jegy zé -
si) ké re lem el bí rá lá sá nak fo lya mat ban lé té re a cég nyil ván -
tar tás nak utal nia kell. A tör vény es sé gi fel ügye le ti el já rás
ira tai e tör vény ren del ke zé sei sze rint nyil vá no sak.

11.  § A cég nyil vá nos sá got a cég bí ró ság, a Cég szol gá lat, 
va la mint a Cég köz löny ben tör té nõ köz zé té tel biz to sít ja.

2. Cím

A papír alapú, valamint az elektronikus
és az elektronikus okirattá alakított cégiratok

megismerése

12.  § (1) A cég bí ró sá gon a cég ira to kat bár ki in gye ne sen
meg te kint he ti, azok ról fel jegy zést ké szít het. A cég jegy zék
ada ta i ról cég má so lat, cég ki vo nat vagy cég bi zo nyít vány ki -
adá sa kér he tõ. A cég má so lat a cég jegy zék va la mennyi fenn -
ál ló és tö rölt ada tát, a cég ki vo nat a cég jegy zék fenn ál ló ada -
ta it, a cég bi zo nyít vány pe dig – a ké re lem tõl füg gõ en – a cég -
jegy zék egyes fenn ál ló vagy tö rölt ada ta it ta nú sít ja hi te le sen, 
il let ve azt, hogy va la mely meg ha tá ro zott be jegy zés a cég -
jegy zék ben nem sze re pel(t). A cég nyil ván tar tás ban a tö rölt
adat nak meg ál la pít ha tó nak kell ma rad nia.

(2) A cég má so lat ban, a cég ki vo nat ban, va la mint a cég -
bi zo nyít vány ban az egyes ada tok mel lett fel kell tün tet ni
az adat (illet ve an nak tör lé se) be jegy zé sé nek idõ pont ját is.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ok ira ton zá ra dék -
ban sze re pel tet ni kell, ha az ok irat ban sze rep lõ cég ada to -
kat il le tõ en vál to zás be jegy zé si el já rás van fo lya mat ban, és 
azt is fel kell tün tet ni, hogy az me lyik ada tot érin ti.

(4) A cég bí ró sá gon a cég ira tok ról e tör vény ben, il let ve
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don kér he tõ má -
solat.

13.  § (1) A Cég szol gá lat ké re lem re tá jé koz ta tást ad a
cég jegy zék ben sze rep lõ fenn ál ló vagy tö rölt ada tok ról, va -
la mint a be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) ké re lem elekt ro -
ni ku san rög zí tett, még be nem jegy zett ada ta i ról. E köz -
szol gál ta tást bár ki igény be ve he ti. A Cég szol gá lat nál ren -
del ke zés re álló ada tok azo no sak a cég bí ró sá go kon elekt ro -
ni ku san rög zí tett ada tok kal. A 12.  § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott köz ok ira tok ki adá sá ra a Cég szol gá lat is jo -
go sult.

(2) A Cég szol gá lat e tör vény ben meg ha tá ro zott mó don
ké re lem re tá jé koz ta tást ad az elekt ro ni kus úton be nyúj tott, 
vagy elekt ro ni kus ok irat tá ala kí tott cég ira tok ról, to váb bá a 
cé gek elekt ro ni kus úton be nyúj tott, il let ve elekt ro ni kus
ok irat tá ala kí tott, a szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo ló i -
ról, to váb bá biz to sít ja a be szá mo lók ba és az elekt ro ni kus
cég ira tok ba tör té nõ in gye nes be te kin tést a Cég szol gá lat
he lyi sé gé ben.

(3) Az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada tok, il let -
ve cég ira tok

a) a Cég szol gá lat hon lap já ról, il let ve

b) a kor mány za ti por tál út ján is

meg is mer he tõk.

14.  § (1) A Cég szol gá lat tól az egyes cég jegy zé kek be
be jegy zett ada tok cso por to sí tott cég in for má ci ó ként tör té -
nõ szol gál ta tá sa is kér he tõ.
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(2) Ha a cso por to sí tott cég ada tok va la mely ter mé sze tes
sze mély cég tu laj do no si mi nõ sé gé re, kép vi se le ti jo go sult -
sá gá ra vagy arra vo nat koz nak, hogy va la mely sze mély
mely cé gek nél lát el ve ze tõ tiszt sé get vagy fel ügye lõ bi -
zott sá gi tag sá got, ez a cég in for má ció csak ak kor tel je sít he -
tõ, ha az bí ró ság, ügyész ség, nyo mo zó ha tó ság, il let ve más 
köz igaz ga tá si szerv, bí ró sá gi vég re haj tó, fel szá mo ló vagy
nem pe res el já rást le foly ta tó köz jegy zõ kü lön törvény ben
meg ha tá ro zott fel ada ta i nak tel je sí té sé hez, il let ve más in -
for má ció ké rõ nek a tör vény ben biz to sí tott jo gai gya kor lá -
sá hoz vagy tör vényes ér de kei vé del mé ben szük sé ges. Tör -
vé nyes jog cím hi á nyá ban az in for má ció ké rõ nek az érin tet -
tek hoz zá já ru lá sát iga zol nia kell.

(3) A Cég szol gá lat a nyo mo zó ha tó sá got a „ha laszt ha -
tat lan in téz ke dés” jel zés sel el lá tott, kü lön jog sza bály ban
elõ írt ügyé szi jó vá ha gyást nél kü lö zõ meg ke re sé sé re is kö -
te les tá jé koz tat ni az ál ta la ke zelt, az adott üggyel össze füg -
gõ cég ada tok ról.

(4) A Cég szol gá lat a (2)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott eset ben a cég in for má ció irán ti ké re lem, va la mint az
adat szol gál ta tás té nyét kö te les az elekt ro ni kus rend szer -
ben oly mó don rög zí te ni, hogy az érin tet tet az adat szol gál -
ta tás idõ pont já ról, jog cí mé rõl, a kért ada tok ról és az adat
fel hasz ná ló já nak sze mé lyé rõl ké ré sé re – ha tör vény más -
ként nem ren del ke zik – az adat szol gál ta tás idõ pont já tól
szá mí tott öt évig tá jé koz tat has sa.

(5) A (4) be kez dés ben em lí tett té nye ket oly mó don kell
rög zí te ni, hogy az adat cél hoz kö tött fel hasz ná lá sa el len -
õriz he tõ le gyen. Az ez zel el len té tes cég in for má ció-ké rés,
il let ve en nek alap ján az adat fel hasz ná lá sá nak jog kö vet -
kez mé nye it az in for má ci ót kérõ vi se li.

15.  § (1) A Cég szol gá lat a cég jegy zék ben sze rep lõ fenn -
ál ló vagy tö rölt ada tok, va la mint a be jegy zé si (vál to zás be -
jegy zé si) ké re lem elekt ro ni ku san rög zí tett, még be nem
jegy zett ada ta i nak a meg is me ré sét (a be te kin tés le he tõ sé -
gét) ké re lem re, bár ki szá má ra in gye ne sen biz to sít ja, fel té -
ve, hogy a cég in for má ci ót elekt ro ni kus úton ké rik. Ilyen
eset ben a Cég szol gá lat ré szé re csak a szá mí tó gé pes rend -
szer hasz ná la tá val kap cso la tos ki adá so kat kell meg té rí te -
ni. Ha a kért cég in for má ció mennyi sé ge nem ha lad ja meg a 
kü lön jog sza bály ban meg ál la pí tott mér té ket, a szá mí tó gé -
pes rend szer hasz ná la ta is in gye nes.

(2) Az (1) be kez dés ben nem em lí tett cég in for má ci ó ért,
va la mint ha a ké rel me zõ a cég in for má ci ót köz ok irat for -
má já ban kéri, a ké rel me zõ a Cég szol gá lat te vé keny sé gé -
nek igény be vé te lé ért – a szol gál ta tás költ sé ge i vel össz -
hang ban álló – költ ség té rí tést kö te les fi zet ni.

(3) A Cég szol gá lat a bí ró ság, az ügyész ség, a nyo mo zó
ha tó ság, il let ve más köz igaz ga tá si szerv, a köz jegy zõ, a bí -
ró sá gi vég re haj tó, a fel szá mo ló, va la mint a gaz da sá gi ka -
ma rák ré szé re a köz fel ada ta ik el lá tá sa ér de ké ben kért cég -
in for má ci ót – az (1) be kez dés ben nem em lí tett cég ada tok
vo nat ko zá sá ban is – in gye ne sen bo csát ja ren del ke zés re.

Ese tük ben a Cég szol gá lat ré szé re csak a szá mí tó gé pes
rend szer hasz ná la tá val kap cso la tos ki adá so kat kell meg té -
rí te ni, fel té ve, hogy a cég in for má ci ót elekt ro ni kus úton ké -
rik.

(4) A Cég szol gá lat mû kö dé sé nek rész le tes sza bá lya it,
va la mint a fi ze ten dõ költ ség té rí tés mér té két az igaz ság -
ügy-mi nisz ter ren de let ben ál la pít ja meg.

16.  § (1) A cég nyil ván tar tás ban sze rep lõ elekt ro ni kus
ok ira tok ról a cég bí ró ság tól il le ték el le né ben, il let ve a Cég -
szol gá lat tól – kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott költ ség -
té rí tés el le né ben – hi te les vagy nem hi te les pa pír ala pú má -
so lat kér he tõ. Ha a ké re lem bõl más nem kö vet ke zik, a cég -
bí ró ság, il let ve a Cég szol gá lat – a ké re lem ér ke zé sé tõl szá -
mí tott ti zen öt na pon be lül – az ok irat hi te les má so la tát adja 
ki.

(2) A cég bí ró ság tól il le ték el le né ben, il let ve a Cég szol -
gá lat tól – kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott költ ség té rí -
tés el le né ben – az elekt ro ni kus ok ira tok (ide ért ve a cég -
jegy zék ada tok ról ki ál lí tott elekt ro ni kus ok ira tot) elekt ro -
ni kus úton tör té nõ meg kül dé se is kér he tõ.

(3) Az (1) és (2) be kez dés ben, va la mint a 17.  § (2) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben a ké re lem be nyújt ha tó
írás ban vagy a kor mány za ti por tá lon ke resz tül, il let ve köz -
vet le nül a Cég szol gá lat elekt ro ni kus ügy fél szol gá la tán,
elekt ro ni kus úton.

(4) Az elekt ro ni kus úton be nyúj tott ké rel met – ki vé ve,
ha azt a kor mány za ti por tá lon ke resz tül nyújt ják be – leg -
alább fo ko zott biz ton sá gú elekt ro ni kus alá írás sal kell el -
lát ni. A Cég szol gá lat a ké re lem ér ke zé sé rõl a ké rel met be -
nyúj tó sze mély nek elekt ro ni kus iga zo lást küld, ame lyet
fo ko zott biz ton sá gú elekt ro ni kus alá írás sal és idõ bé lyeg -
zõ vel kell el lát ni.

(5) Ha a ké rel met elekt ro ni kus úton ter jesz tik elõ, az
 illeték, il let ve a költ ség té rí tés meg fi ze té sé re a 37.  § (4) be -
kez dé sé ben fog lal tak meg fe le lõ en irány adók.

17.  § (1) A 16.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset -
ben a cég bí ró ság, il let ve a Cég szol gá lat a ké re lem alap ján
az elekt ro ni kus ok ira tot a ké re lem ér ke zé sé tõl szá mí tott ti -
zen öt na pon be lül meg kül di. Ha a ké re lem bõl más nem kö -
vet ke zik, a cég bí ró ság, il let ve a Cég szol gá lat ál tal ki adott
ok irat a cég bí ró ság, il let ve a Cég szol gá lat ál tal el he lye zett
elekt ro ni kus alá írást és idõ bé lyeg zõt nem tar tal maz. Ha a
cég bí ró ság, il let ve a Cég szol gá lat – a ké re lem alap ján – az
elekt ro ni kus ok ira tot mi nõ sí tett elekt ro ni kus alá írás sal és
idõ bé lyeg zõ vel lát ja el, az elekt ro ni kus köz ok irat nak mi -
nõ sül. Az elekt ro ni kus köz ok irat ki ál lí tá sá val a cég bí ró -
ság, il let ve a Cég szol gá lat azt ta nú sít ja, hogy a meg kül dött 
elekt ro ni kus ok irat tar tal ma meg egye zik az ere de ti ok ira -
té val.

(2) Kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság és rész vény tár sa ság
ese té ben, a cég min den 1997. ja nu ár 1. után ke let ke zett,
cég nyil ván tar tás ban el he lye zett cég ira tá ról a cég bí ró ság -
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tól elekt ro ni kus ok ira ti for má ban ki ál lí tott má so lat kér he -
tõ. A cég bí ró ság a ké re lem alap ján a cég ira tot – ha az nem
elekt ro ni kus for má ban áll ren del ke zés re – az erre irány adó 
kü lön jog sza bály sze rint elekt ro ni kus ok ira ti for má ba ala -
kít ja, és a ké re lem ér ke zé sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be -
lül meg kül di a ké rel me zõ nek. A ké re lem re, va la mint a
cég bí ró ság el já rá sá ra a 16.  §-ban, il let ve az (1) be kez dés -
ben fog lal tak meg fele lõen irány adók.

3. Cím

A beszámoló letétbe helyezése és közzététele

18.  § (1) A szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo lót a cég -
bí ró sá gon a szám vi te li tör vény ren del ke zé se i nek meg fele -
lõen le tét be kell he lyez ni, va la mint köz zé té tel cél já ból a
Cég szol gá lat hoz is be kell nyúj ta ni. A szám vi te li tör vény
sze rin ti be szá mo ló elekt ro ni kus úton is le tét be he lyez he tõ
és köz zét ehe tõ, a (2)–(3) be kez dés ben fog lal tak sze rint.
Az elekt ro ni kus úton be nyúj tott be szá mo lót fo ko zott biz -
ton sá gú elekt ro ni kus alá írás sal kell el lát ni.

(2) Ha a be szá mo ló elekt ro ni kus ok ira ti for má ba tör té nõ 
át ala kí tá sa szük sé ges, erre a cég jogi kép vi se lõ je jo go sult.
Az ere de ti ok irat meg õr zé sé re a 37.  § (2) be kez dé se meg -
fele lõen irány adó.

(3) Az elekt ro ni kus ok irat ként ké szült be szá mo lót a cég
szer ve ze ti kép vi se lõ je vagy jogi kép vi se lõ je, az elekt ro ni -
kus ok irat tá át ala kí tott be szá mo lót pe dig a jogi kép vi se lõ a 
köz zé té te li költ ség té rí tés meg fi ze té sét köve tõen elekt ro ni -
kus úton köz zé té tel re a Cég szol gá lat hoz kül di meg, és ez -
zel a cég ele get tesz a le tét be he lye zé si kö te le zett ség nek is. 
A jogi kép vi se lõ nek a meg ha tal ma zá sát mel lé kel nie kell.

(4) A költ ség té rí tés meg fi ze té sé re a 37.  § (4) be kez dé sé -
ben fog lal tak megfele lõen irány adók.

19.  § (1) A Cég szol gá lat el len õr zi, hogy a be szá mo lót a
18.  § (3) be kez dé sé ben meg je lölt sze mély küld te-e meg, és 
az elekt ro ni kus ok ira tot in for ma ti kai szem pont ból (így az
elekt ro ni kus alá írás hi te les sé ge, az ada tok sér tet len sé ge,
az idõ bé lyeg zõ dá tu ma és hi te les sé ge, az elekt ro ni kus ok -
irat for má tu ma te kin te té ben) meg vizs gál ja. Ha az ok irat
in for ma ti kai szem pont ból sza bály sze rû en ke rült be nyúj -
tás ra, a Cég szol gá lat er rõl ha la dék ta la nul ér te sí ti az ille té -
kes cég bí ró sá got.

(2) A Cég szol gá lat a be szá mo ló in for ma ti kai szem pont -
ból sza bály sze rû be nyúj tá sá nak té nyé rõl, és ar ról, hogy a
be nyúj tás ról a cég bí ró sá got tá jé koz tat ta – a cég bí ró ság
(1) be kez dés sze rin ti ér te sí té sé vel egy ide jû leg – elekt ro ni -
kus iga zo lást küld a be szá mo lót be nyúj tó sze mély nek. Ha
az elekt ro ni kus ok irat in for ma ti kai szem pont ból hi bás
vagy hi á nyos, az elekt ro ni kus iga zo lás ezt a tényt tar tal -
maz za. Az elekt ro ni kus iga zo lást fo ko zott biz ton sá gú
elekt ro ni kus alá írás sal és idõ bé lyeg zõ vel kell el lát ni. A
be szá mo ló be nyúj tá sá ra vo nat ko zó ha tár idõk te kin te té ben

a Cég szol gá lat hoz – az in for ma ti kai szem pont ból sza bály -
sze rû – ér ke zés idõ pont ja irány adó.

(3) A 18.  § és az (1)–(2) be kez dés al kal ma zá sá val be -
nyúj tott, a szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo lót a Cég -
szol gá lat õrzi. A be szá mo ló ról – a 12.  §, va la mint a
16–17.  § meg fe le lõ al kal ma zá sá val – mind a cég bí ró sá -
gon, mind a Cég szol gá lat nál má so lat kér he tõ, il let ve azt
bár ki in gye ne sen meg te kint he ti.

(4) Ha a be szá mo lót nem a 18.  § (3) be kez dé sé ben meg -
je lölt sze mély kül di meg, il let ve ha a köz zé té te li költ ség té -
rí tés be fi ze té se nem vagy nem meg fe le lõ összeg ben tör tént 
meg, a Cég szol gá lat a be nyúj tó sze mélyt ar ról is tá jé koz -
tat ja, hogy a be szá mo ló meg kül dé sé nek ezen hi bá já ra fi -
gye lem mel a cé get úgy kell te kin te ni, mint amely a le tét be
he lye zé si és a köz zé té te li kö te le zett ség nek nem tett ele get.
Eb ben az eset ben a Cég szol gá lat a cég bí ró sá got a le tét be
he lye zés té nyé rõl nem ér te sí ti.

4. Cím

A cégekre vonatkozó közlemények közzététele

20.  § (1) A Cég köz löny az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um
hi va ta los lap ja, amely nek elekt ro ni kus for má ban tör té nõ
köz zé té te lé re az erre a cél ra fenn tar tott hon la pon ke rül sor, 
biz to sít va a Cég köz löny egyes lap szá ma i ba való in gye nes
be te kin tés és a lap szá mok in gye nes le töl té sé nek le he tõ sé -
gét. A Cég köz löny egyes lap szá mai a hon lap ról nem tá vo -
lít ha tók el. A Cég köz lönyt elekt ro ni kus for má ban való
meg je le ní té se so rán olyan for má tum ban kell köz zé ten ni,
amely a több szö rö zés so rán is biz to sít ja az il le ték te len mó -
do sí tás el le ni vé del met. A Cég köz löny ben köz zé tett nyil -
vá nos ada tok cso por to sí tott (pl. ke re sõ prog ram se gít sé gé -
vel tör té nõ) meg is me ré sé nek költ ség té rí té sét az igaz ság -
ügy-mi nisz ter ren de let ben ál la pít ja meg.

(2) A cég cég jegy zé ké nek ada ta it, il let ve azok vál to zá -
sa it – ide ért ve a cég tör lé sét is – tar tal ma zó vég zé sét a cég -
bí ró ság költ ség té rí tés el le né ben a Cég köz löny ben hoz za
nyil vá nos ság ra, fel so rol va azo kat az ok ira to kat is, ame -
lyek alap ján a vég zést meg hoz ta. A vég zés ben, il let ve an -
nak alap ján a Cég köz löny ben meg je le nõ köz le mény ben
azt is sze re pel tet ni kell, hogy a vo nat ko zó cég ira tok a cég -
jegy zé ket ve ze tõ cég bí ró sá gon meg te kint he tõk. Emel lett a 
Cég köz löny ben köz zé té tel re ke rül nek azok a cég jegy zék -
ada tok is, ame lyek kel tör vény ren del ke zé se sze rint – más
szer ve zet dön té se alap ján – elekt ro ni kus úton egé szül ki a
cég jegy zék.

(3) A cég bí ró ság a rész vény tár sa ság és a kor lá tolt fe le -
lõs sé gû tár sa ság cég jegy zék ada ta i nak köz zé té te lé vel egy -
ide jû leg gon dos ko dik a rész vény tár sa ság és a kor lá tolt fe -
le lõs sé gû tár sa ság lé te sí tõ ok ira tá nak, il let ve a lé te sí tõ ok -
irat mó do sí tá sá nak Cég köz löny ben tör té nõ köz zé té te lé rõl
is, ki vé ve, ha a lé te sí tõ ok irat vagy an nak mó do sí tá sa szer -
zõ dés min ta al kal ma zá sá val ké szült.
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(4) Tör vény ben meg ha tá ro zott eset ben a Cég köz löny -
ben köz le mény ként kell to váb bá köz zé ten ni:

a) a cég bí ró ság cég re vo nat ko zó egyéb vég zé se i nek a
ren del ke zõ ré szét;

b) más bí ró ság cég re vo nat ko zó ha tá ro za tá nak a ren -
del ke zõ ré szét;

c) azo kat a köz le mé nye ket, ame lyek nek köz zé té te lé re
tör vény köz vet le nül a cé get kö te le zi.

(5) A (4) be kez dés a)–b) pont ja ér tel mé ben a Cég köz -
löny ben köz zé té tel re ke rül:

a) a cég be jegy zé se irán ti el já rás meg szün te té se;
b) a cég be jegy zé se irán ti ké re lem el uta sí tá sa;
c) a cég ala pí tás vagy a lé te sí tõ ok irat mó do sí tá sa ér -

vény te len sé gét meg ál la pí tó ha tá ro zat, va la mint a cég be -
jegy zé sét el ren de lõ vég zés ha tá lyon kí vül he lye zé sé re vo -
nat ko zó ha tá ro zat ren del ke zõ ré sze;

d) a 85.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt in téz ke dés;
e) a meg szün te té si el já rás meg in dí tá sa, és amennyi ben

az el já rás nem a cég tör lé sé vel zá rul, a be fe je zé se;
f) a vég el szá mo lás kez dõ idõ pont ja, és amennyi ben a

vég el szá mo lá si el já rás nem a cég tör lé sé vel zá rul, a be fe je -
zé se;

g) a csõd el já rás kez dõ idõ pont ja és be fe je zé se;
h) a fel szá mo lás kez dõ idõ pont ja és be fe je zé se;
i) tör vény ben meg ha tá ro zott más ha tá ro zat.

(6) Az (5) be kez dés a)–f), va la mint i) pont já ban fog lal -
tak köz zé té te lé rõl e tör vény ben fog lalt ki vé tel lel a cég bí -
ró ság, a g)–h) pont ban fog lal tak köz zé té te lé rõl pe dig a
csõd-, il let ve a fel szá mo lá si ügy ben el já ró bí ró ság gon dos -
ko dik.

(7) Az eu ró pai gaz da sá gi egye sü lés, az eu ró pai rész -
vény tár sa ság, eu ró pai szö vet ke zet, va la mint az eu ró pai
gaz da sá gi egye sü lés te lep he lyé nek cég be jegy zé sé re, va la -
mint tör lé sé re vo nat ko zó ada tok nak a Cég köz löny ben tör -
té nõ köz zé té te lét kö ve tõ har minc na pon be lül a cég bí ró ság 
in téz ke dik az ada tok nak az Eu ró pai Kö zös sé gek Hi va ta los 
Lap já ban tör té nõ nyil vá nos ság ra ho za ta lá ról az Eu ró pai
Unió hi va ta los köz le mé nyek köz zé té te lé ért fe le lõs hi va ta -
lá nak való meg kül dés út ján. En nek so rán a cég bí ró ság fel -
tün te ti a be jegy zés re vo nat ko zó vég zé sé nek szá mát, a vég -
zés kel tét, azt a tényt, hogy a köz zé té tel re Ma gyar or szá -
gon, a Cég köz löny ben ke rült sor, va la mint a Cég köz löny -
ben tör tént köz zé té tel nap ját is.

21.  § (1) A 20.  § (4) be kez dés c) pont ja ese té ben a köz le -
mény szö ve gét az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um hoz kell meg -
kül de ni, a köz zé té te li költ ség té rí tés be fi ze té sé nek iga zo lá -
sá val együtt. A tör vényi elõ írá sok nak meg fe le lõ köz le mé -
nye ket a Cég köz löny az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um ba tör -
tént ér ke zést kö ve tõ har minc na pon be lül nyil vá nos ság ra
hoz za.

(2) Ha a köz le mény tar tal ma nem fe lel meg a tör vényi
ren del ke zé sek nek, az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um erre a cé -
get a köz zé té tel elõtt fi gyel mez te ti. Ha a köz le mény szö ve -
gé ben a fi gyel mez te tés el le né re nem tör té nik mó do sí tás, a

Cég köz löny ben az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um fel tün te ti,
hogy a köz le ményt fi gyel mez te tés el le né re je len tet ték
meg.

(3) A köz le mény meg je le né sé rõl a cé get a Cég köz löny a 
köz le mény szö ve gé nek utol só meg je le né sét kö ve tõ nyolc
na pon be lül a köz le mény(ek) le vo na tá nak meg kül dé sé vel
ér te sí ti.

(4) A Cég köz löny ben meg je le nõ köz le mé nyek köz zé té -
te li költ ség té rí té sé re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat az
igaz ság ügy-mi nisz ter ren de let ben ha tá roz za meg.

5. Cím

A közhitelesség

22.  § (1) A cég nyil ván tar tás hi te le sen ta nú sít ja a ben ne
fel tün te tett ada tok, to váb bá a be jegy zett jo gok és té nyek
fenn ál lá sát, il let ve azok vál to zá sa it. El len ke zõ bi zo nyí tá -
sig vé lel mez ni kell an nak jó hi sze mû sé gét, aki a cég nyil -
ván tar tás ban sze rep lõ, il let ve a Cég köz löny ben köz zé tett
adat ban bíz va, el len ér ték fe jé ben sze rez jo got.

(2) A cég – jó hi sze mû sze méllyel szem ben – nem hi vat -
koz hat arra, hogy az ál ta la be je len tett és a cég jegy zék be
be jegy zett va la mely adat nem fe lel meg a va ló ság nak.

(3) A cég a cég jegy zék be be jegy zett adat ra, il let ve a
cég nyil ván tar tás ban sze rep lõ – az adat iga zo lá sá ra szol -
gáló – ok irat ra har ma dik sze méllyel szem ben csak azt
köve tõen hi vat koz hat, hogy az adat a Cég köz löny ben köz -
zé té tel re ke rült, ki vé ve, ha bi zo nyít ja, hogy a har ma dik
sze mély az ada tot, il let ve ok ira tot már ko ráb ban is mer te. A 
köz zé té telt kö ve tõ ti zen ha to dik na pig a har ma dik sze mély
ugyan ak kor bi zo nyít hat ja, hogy az adat, il let ve az ok irat
meg is me ré sé re nem volt le he tõ sé ge.

(4) Ha a cég jegy zék be be jegy zett és a Cég köz löny ben
köz zé tett adat egy más tól el tér, har ma dik sze mély hi vat -
koz hat a Cég köz löny ben nyil vá nos ság ra ho zott adat ra, ki -
vé ve, ha a cég bi zo nyít ja, hogy a har ma dik sze mély a cég -
jegy zék be be jegy zett, a köz zé tett adat tól el té rõ ada tot is -
mer te. Har ma dik sze mély hi vat koz hat olyan ok irat ra és
adat ra is, amely te kin te té ben a cég nem tett ele get a cég bí -
ró sá gi be je len té si, il let ve köz zé té te li kö te le zett sé gé nek,
ki vé ve, ha az ok irat ban fog lal tak hoz – nyil vá nos ság ra ho -
za tal hi á nyá ban – nem fû zõ dik jog ha tály.

(5) Ha a cég a kép vi se le té re jo go sult sze mély re vo nat -
ko zó ada to kat a cég bí ró ság nak be je len tet te, és azo kat a
cég bí ró ság nyil vá nos ság ra hoz ta, a kép vi se lõ meg vá lasz -
tá sá val vagy ki ne ve zé sé vel kap cso la tos jog sza bály sér tés re 
har ma dik sze méllyel szem ben a cég csak ak kor hi vat koz -
hat, ha bi zo nyít ja, hogy a har ma dik sze mély nek a jog sza -
bály sér tés rõl tu do má sa volt.

(6) A köz zé té tel meg tör tén tét köve tõen a cég nem hi vat -
koz hat har ma dik sze méllyel szem ben arra, hogy a be jegy -
zett kép vi se lõ a ha tás kö rét túl lép ve járt el.
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III. Fejezet

A CÉGJEGYZÉK

23.  § (1) A cé get, il let ve a cég re vo nat ko zó ada to kat a
cég bí ró ság cég jegy zék ben tart ja nyil ván.

(2) A cég jegy zék be tör té nõ be jegy zés re és a cég gel kap -
cso la tos, tör vény ben meg ha tá ro zott egyéb el já rá sok le -
foly ta tá sá ra – ha e tör vény más ként nem ren del ke zik – az a
cég bí ró ság ille té kes, amely nek ille té kességi te rü le tén a
cég szék he lye van.

(3) Ha va la mely cég jegy zé ka dat cég bí ró ság hoz tör té nõ
to váb bí tá sa más bí ró ság vagy ha tó ság ál tal elekt ro ni kus
úton tör té nik meg, az adat nyil ván tar tás ba vé te lé re au to -
ma ti ku san, elekt ro ni kus be jegy zés sel ke rül sor.

1. Cím

A cégjegyzék tartalma

24.  § (1) A cég jegy zék va la mennyi cég ese té ben tar tal -
maz za

a) a cég cég jegy zék szá mát,
b) a cég ne vét,
c) a cég szék he lyét,
d) a lé te sí tõ ok irat kel tét,
e) a cég fõ te vé keny sé gét és a lé te sí tõ ok irat ban meg ha -

tá ro zott to váb bi te vé keny sé gi kö re it, a Köz pon ti Sta tisz ti -
kai Hi va tal ál tal ki adott nó menk la tú ra sze rint; ha tó sá gi en -
ge dély hez kö tött te vé keny sé gi kör ese té ben – az en ge dély
meg adá sa után – az en ge dély szá mát és ér vé nyes sé gi idõ -
tar ta mát,

f) a cég jegy zett tõ ké jét,
g) a kép vi se let mód ját (ön ál ló vagy együt tes),
h) a cég kép vi se le té re jo go sul tak ne vét (cé gét) és la kó -

he lyét (szék he lyét), va la mint tiszt sé gét, e jog vi szo nyuk
ke let ke zé sé nek idõ pont ját, ha tá ro zott idõ re  szóló kép vi se -
let ese té ben a jog vi szony meg szû né sé nek idõ pont ját is, il -
let ve ha a jog vi szony meg szû né sé re a cég jegy zék ben fel -
tün te tett idõ pont nál ko ráb ban ke rül sor, a meg szû nés tény -
le ges idõ pont ját,

i) a cég adó szá mát, va la mint sta tisz ti kai szám je lét,
j) a cég va la mennyi pénz for gal mi szám lá ját, va la mint

az azo kat ve ze tõ pénz ügyi in téz mé nyek ne vét és szék he -
lyét,

k) a cég be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) vég zés meg ho -
za ta lá nak idõ pont ját,

l) a k) pont ban fog lalt vég zés nek meg fele lõen – elekt -
ro ni kus be jegy zés sel – a cég jegy zék ada tok, il let ve azok
tör lé se be jegy zé sé nek Cég köz löny ben tör té nõ köz zé té te -
lé nek nap ját.

(2) Az (1) be kez dés e) pont já ban em lí tett, ha tó sá gi en -
ge dély hez kö tött te vé keny sé gi kör a te vé keny ség gya kor -
lá sá hoz szük sé ges en ge dély hi á nyá ban is be je gyez he tõ a

cég jegy zék be. A cég jegy zék be be jegy zett en ge dély kö te -
les te vé keny sé get azon ban a cég csak az en ge dély cég bí ró -
ság hoz tör té nõ be nyúj tá sát, a be jegy zés alatt álló cég pe dig 
emel lett csak a cég be jegy zé sét köve tõen kezd he ti meg.

(3) Az (1) be kez dés f) pont já ban sze rep lõ jegy zett tõ ke -
ként kell fel tün tet ni az eu ró pai gaz da sá gi egye sü lés, a kül -
föl di ek ma gyar or szá gi fi ók te le pe vagy ke res ke del mi kép -
vi se le te ese tén a tu laj do nos, il let ve a kül föl di vál lal ko zás
ál tal a mû kö dés hez ren del ke zés re bo csá tott össze get. A
jegy zett tõ két – a szám vi te li tör vény fel ha tal ma zá sa alap -
ján de vi za könyv ve ze tést al kal ma zó tár sa ság, az eu ró pai
rész vény tár sa ság, az eu ró pai gaz da sá gi egye sü lés ki vé te -
lé vel – fo rint ban kell meg ha tá roz ni. Az eu ró pai szö vet ke -
zet a jegy zett tõ ké jét eu ró ban is meg ha tá roz hat ja.

(4) Szö vet ke zet, eu ró pai gaz da sá gi egye sü lés, kül föl di
vál lal ko zás ma gyar or szá gi fi ók te le pe, és kül föl di ek ma -
gyar or szá gi ke res ke del mi kép vi se le te ese té ben a jegy zett
tõke (illet ve a jegy zett tõ ke ként be jegy zett összeg) vál to -
zá sát – a vál to zá sok szá má tól füg get le nül – éven te leg -
alább egy al ka lom mal kö te le zõ a cég bí ró ság nak be jegy zés 
és köz zé té tel vé gett be je len te ni.

(5) Az (1) be kez dés j) pont já ban meg ha tá ro zott pénz for -
gal mi szám lá ra vo nat ko zó ada tot a szám lát ve ze tõ pénz -
ügyi in téz mény elekt ro ni kus adat to váb bí tás út ján kö te les
be je len te ni a cég bí ró sá gon a szám la meg nyi tá sát kö ve tõ
nyolc na pon be lül. Ez a ren del ke zés irány adó a pénz for -
gal mi szám la meg szû né se ese tén is. A be je len tés nem esik
il le ték, il let ve köz zé té te li költ ség té rí tés fi ze té si kö te le zett -
ség alá. Az adat be jegy zé se és köz zé té te le au to ma ti ku san,
a tör vény ere jé nél fog va tör té nik meg. Ha a szám la ve ze tõ
pénz ügyi in téz mény e kö te le zett sé gé nek nem, vagy nem
ha tár idõ ben tesz ele get, a cég bí ró ság er rõl tá jé koz tat ja a
Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le tét.

25.  § A cég jegy zék szük ség sze rint, va la mennyi cég
ese té ben tar tal maz za

a) a cég rö vi dí tett ne vét,

b) a cég – ma gyar nyel vû el ne ve zé sé nek meg fe le lõ –
ide gen nyel vû el ne ve zé sét,

c) a cég te lep he lyét,

d) a cég fi ók te le pét,

e) a cég elekt ro ni kus el ér he tõ sé gét (hon lap, e-ma il),

f) meg ha tá ro zott idõ tar tam ra ala pí tott cég ese tén a
meg ha tá ro zott idõ le jár tá nak nap ját,

g) a jog elõd(ök), il let ve a jog utód(ok) cég ne vét és cég -
jegy zék szá mát, il let ve a cég erre vo nat ko zó dön té se ese -
tén az át ala ku lás nak a cég ál tal meg ha tá ro zott idõ pont ját,

h) a könyv vizs gá ló ne vét (cé gét) és la kó he lyét (szék he -
lyét), e jog vi szo nya ke let ke zé sé nek és meg szû né sé nek
idõ pont ját, il let ve ha a jog vi szony meg szû né sé re a cég -
jegy zék ben fel tün te tett idõ pont nál ko ráb ban ke rül sor, a
meg szû nés tény le ges idõ pont ját; könyv vizs gá ló szer ve zet
ese tén an nak a sze mély nek a ne vét és la kó he lyét is, aki a
könyv vizs gá la tért sze mé lyé ben is fe le lõs,
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i) a fel ügye lõ bi zott sá gi ta gok ne vét és la kó he lyét – ha a 
fel ügye lõ bi zott sá gi tag mun ka vál la lói kül dött, ezt a tényt
is –, e jog vi szo nyuk ke let ke zé sé nek és meg szû né sé nek
idõ pont ját, il let ve ha a jog vi szony meg szû né sé re a cég -
jegy zék ben fel tün te tett idõ pont nál ko ráb ban ke rül sor, a
meg szû nés tény le ges idõ pont ját,

j) an nak a ka ma rá nak a meg je lö lé sét, amely nek a cég a
tag ja,

k) kis ko rú tag (tu laj do nos) ese tén a tör vényes kép vi se -
lõ ne vét és la kó he lyét,

l) a kül föl di jogi sze mély, il let ve ma gyar or szá gi la kó -
hellyel nem ren del ke zõ ter mé sze tes sze mély kéz be sí té si
meg bí zott já nak ne vét (cég ne vét), la kó he lyét (szék he lyét),

m) a cég kö zös sé gi adó szá mát,
n) azt, hogy a cég jegy zék ben sze rep lõ ada tok, il let ve a

cég ira tok for dí tá sa az Eu ró pai Unió me lyik hi va ta los nyel -
vén sze re pel a cég nyil ván tar tás ban,

o) köz hasz nú mi nõ sí tés sel ren del ke zõ non pro fit gaz da -
sá gi tár sa ság ese té ben

oa) a köz hasz nú sá gi fo ko za tot,
ob) a köz hasz nú jog ál lás meg szer zé sé nek, mó do sí tá sá -

nak és tör lé sé nek idõ pont ját,
p) ha a cég el is mert vál la lat cso port tag ja, vagy ural ko -

dó tag ja, ezt a tényt, a cso port hoz tar to zó cé gek ne vé nek,
szék he lyé nek és cég jegy zék szá má nak fel tün te té sé vel.

26.  § (1) A cég jegy zék ben va la mennyi cég ese té ben fel
kell tün tet ni a kö vet ke zõ, a köz hi te les nyil ván tar tás, il let ve 
a hi te le zõk vé del me szem pont já ból je len tõs ada to kat is:

a) a csõd el já rás kez dõ idõ pont ját és be fe je zé sét,
b) a fel szá mo lás kez dõ idõ pont ját és be fe je zé sét (kül -

föl di szék he lyû vál lal ko zás ma gyar or szá gi fi ók te le pe, il -
let ve kül föl di ek ma gyar or szá gi köz vet len ke res ke del mi
kép vi se le te ese tén a kül föl di vál lal ko zás fi ze tés kép te len -
sé gé re, il let ve fel szá mo lá sá ra vo nat ko zó el já rás meg in dí -
tá sát és be fe je zé sét is, fel tün tet ve a kül föl di vál lal ko zás
fel szá mo ló já nak ne vét, la kó he lyét, il let ve szék he lyét),

c) a vég el szá mo lás kez dõ idõ pont ját és be fe je zé sét
(kül föl di szék he lyû vál lal ko zás ma gyar or szá gi fi ók te le pe,
il let ve kül föl di ek ma gyar or szá gi köz vet len ke res ke del mi
kép vi se le te ese tén a kül föl di vál lal ko zás vég el szá mo lá sá -
nak meg in dí tá sát és be fe je zé sét, va la mint a kül föl di vál lal -
ko zás vég el szá mo ló já nak ne vét, la kó he lyét, il let ve szék -
he lyét),

d) a cég meg szûnt nek nyil vá ní tá sát, to váb bá, ha a jogi
sze mély meg szûnt nek nyil vá ní tá sá ra bün te tõ ügy ben el já ró 
bí ró ság dön té se alap ján ke rült sor, a bí ró ság meg ne ve zé -
sét, va la mint a ha tá ro zat szá mát és jog erõ re emel ke dé sé -
nek idõ pont ját,

e) a meg szün te té si el já rás kez dõ idõ pont ját és befeje -
zését,

f) a be jegy zõ vég zés ha tá lyon kí vül he lye zé se irán ti
per in dí tást és a per be fe je zé sét,

g) a cég ala pí tás vagy a lé te sí tõ ok irat mó do sí tá sa ér -
vény te len sé gé nek meg ál la pí tá sa irán ti per in dí tást és a per
be fe je zé sét,

h) a cég for mák ra irány adó tör vényekben sza bá lyo zott,
a cég ál tal ho zott ha tá ro za tok bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta irán -
ti per in dí tást és a per be fe je zé sét,

i) a cég el le ni vég re haj tás – ide ért ve a biz to sí tá si in téz -
ke dést is – el ren de lé sét és meg szün te té sét,

j) a cég tag ja (rész vé nye se) va gyo ni ré sze se dé sé nek le -
fog la lá sát, to váb bá a cég tag ja (rész vé nye se) va gyo ni ré -
sze se dé sé re vo nat ko zó an a bün te tõ el já rás ban al kal ma zott
biz to sí tá si in téz ke dés, il let ve zár alá vé tel el ren de lé sét és
meg szün te té sét,

k) ha a jogi sze mély el len olyan el já rás van fo lya mat -
ban, amely ben bün te tõ jo gi in téz ke dés al kal ma zá sá nak le -
het he lye, a nyo mo zás el ren de lé sét, meg szün te té sét, an nak 
meg ál la pí tá sát, hogy in téz ke dés al kal ma zá sá nak a fel té te -
lei nem áll nak fenn, az el já rás be fe je zé sét, va la mint az el -
já ró ha tó ság meg ne ve zé sét, a ha tá ro zat szá mát és kel tét,
to váb bá, ha a bí ró ság a jogi sze méllyel szem ben bün te tõ jo -
gi in téz ke dés ként te vé keny sé gé nek kor lá to zá sát ren del te
el, a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé nek nap ját, a kor lá to zás 
idõ tar ta mát és azt, hogy a kor lá to zás a jogi sze mély mely
te vé keny sé gé re vagy jo go sít vá nyá ra ter jed ki,

l) a 85.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott in téz ke dés
té nyét, il let ve a ki ren delt zár gond nok ne vét (cég ne vét), la -
kó he lyét (szék he lyét).

(2) Az (1) be kez dés a) és b) pont já ban meg ha tá ro zott
ada to kat, va la mint a cég neve (rö vi dí tett neve) mel lett a
„fel szá mo lás alatt” (,,f. a.”) tol dat be jegy zé sét, (amennyi -
ben a fel szá mo lá si el já rást vég el szá mo lá si el já rás elõz te
meg, az arra uta ló tol dat tör lé sét), a kép vi se let mód ja vál -
to zá sá nak be jegy zé sét, a ko ráb bi kép vi se let re jo go sul tak
tör lé sét, a fel szá mo ló ra, il let ve a fel szá mo ló biz tos ra vo -
nat ko zó ada to kat (név, szék hely, la kó hely) – kül föl di
szék he lyû vál lal ko zás fi ze tõ kép te len sé gé re, il let ve fel szá -
mo lá sá ra vo nat ko zó el já rás be jegy zé sé nek ki vé te lé vel – a
csõd el já rást, il let ve a fel szá mo lá si el já rást le foly ta tó bí ró -
ság vég zé se alap ján elekt ro ni kus úton kell rög zí te ni a cég -
jegy zék ben, a csõd el já rást, il let ve a fel szá mo lást el ren de lõ 
jog erõs vég zés Cég köz löny ben tör té nõ köz zé té te lé vel
egy ide jû leg. Ha a fel szá mo lá si el já rás a cég jog utód nél kü -
li meg szû né sé vel be fe je zõ dik, e vég zés jog erõ re emel ke -
dé sé nek nap já val a cé get elekt ro ni kus úton, au to ma ti ku san 
kell tö röl ni a cég jegy zék bõl.

(3) A cég bí ró ság a per ben el já ró bí ró ság ér te sí té se alap -
ján hi va tal ból jegy zi be az (1) be kez dés f)–h) pont já ban
meg ha tá ro zott ada to kat. A cég cég ki vo na tá ban a per re vo -
nat ko zó adat ak kor tün tet he tõ fel, ha a per jog erõ sen még
nem fe je zõ dött be.

(4) A cég bí ró ság a vég re haj tást (biz to sí tá si in téz ke dést)
el ren de lõ ha tó ság (bí ró ság) ér te sí té se, il let ve a vég re haj -
tást fo ga na to sí tó ha tó ság ál tal meg kül dött fog la lá si jegy -
zõ könyv alap ján hi va tal ból jegy zi be és te szi köz zé az
(1) be kez dés i)–j) pont já ban meg ha tá ro zott ada to kat. Az
(1) be kez dés k) pont já ban sze rep lõ ada to kat a cég bí ró ság
az ügyész, il let ve az ügy ben el já ró bí ró ság ér te sí té se alap -
ján ugyan csak hi va tal ból jegy zi be és te szi köz zé. Az ál la -
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mi adó ha tó ság az ál ta la el ren delt vég re haj tás cég jegy zék -
be be jegy zen dõ ada ta it elekt ro ni kus úton köz li a cég bí ró -
ság gal.

(5) Ha a kö ve te lés a bí ró sá gi vég re haj tás vagy köz igaz -
ga tá si vég re haj tás so rán ki elé gí tés re ke rült, a cég el le ni bí -
ró sá gi vagy köz igaz ga tá si vég re haj tás, il let ve ilyen el já rá -
sok ban al kal ma zott biz to sí tá si in téz ke dés meg szün te té sét
a vég re haj tó, il let ve a vég re haj tást fo ga na to sí tó egyéb ha -
tó ság, más eset ben pe dig a bí ró ság vagy a köz igaz ga tá si
szerv köz li a cég bí ró ság gal (pl. a vég re hajt ha tó ok irat
vissza vo ná sá ról, meg sem mi sí té sé rõl in téz ke dik, a vég re -
haj tást kor lá toz za vagy meg szün te ti). Az ál la mi adó ha tó -
ság az ál ta la el ren delt vég re haj tás meg szû né sé re vo nat ko -
zó, a cég jegy zék be be jegy zen dõ ada to kat elekt ro ni kus
úton köz li a cég bí ró ság gal.

(6) A cég gel szem ben, vagy a cég tag ja (rész vé nye se)
va gyo ni ré sze se dé se vo nat ko zá sá ban el ren delt zár alá vé -
tel meg szün te té sét a bí ró ság köz li a cég bí ró ság gal. A bün -
te tõ el já rás ban a cég gel szem ben, vagy a cég tag ja (rész vé -
nye se) va gyo ni ré sze se dé se vo nat ko zá sá ban al kal ma zott
biz to sí tá si in téz ke dés meg szün te té sé rõl az el já ró ügyész,
il let ve nyo mo zó ha tó ság ér te sí ti a cég bí ró sá got.

(7) A cég tag ja (rész vé nye se) va gyo ni ré sze se dé se le -
fog la lá sá nak meg szün te té sét (pl. ha a fog la lás alól a va -
gyo ni ré sze se dést fel ol dot ták, a kö ve te lést a vég re haj tás
so rán ki elé gí tet ték, vagy az üz let részt ér té ke sí tet ték) a bí -
ró sá gi vég re haj tó vagy a vég re haj tást fo ga na to sí tó egyéb
ha tó ság, il let ve (pl. ha a vég re haj tást meg szün tet ték) a bí -
ró ság vagy a köz igaz ga tá si szerv köz li a cég bí ró ság gal.

(8) A hi va tal ból tör té nõ be jegy zés, va la mint köz zé té tel
az (5)–(7) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese tek ben is irány -
adó.

27.  § A cég jegy zék cég for mán ként, a 24–26.  §-ban
meg ha tá ro zot ta kon túl me nõ en az aláb bi ada to kat is tar tal -
maz za:

(1) Köz ke re se ti tár sa ság ese té ben
a) a ta gok ne vét (cé gét) és la kó he lyét (szék he lyét),
b) a tag tag sá gi jog vi szo nya ke let ke zé sé nek és meg szû -

né sé nek idõ pont ját;

(2) Be té ti tár sa ság ese té ben
a) a tár sa ság bel tag ja i nak ne vét (cé gét), la kó he lyét

(szék he lyét),
b) a tár sa ság kül tag ja i nak ne vét (cé gét), la kó he lyét

(szék he lyét),
c) a tag tag sá gi jog vi szo nya ke let ke zé sé nek és meg szû -

né sé nek idõ pont ját;

(3) Kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság ese té ben
a) a ta gok ne vét (cé gét), la kó he lyét (szék he lyét), és

amennyi ben a tag sza va za ti jo gá nak mér té ke az 50 szá za -
lé kot meg ha lad ja, vagy a tag mi nõ sí tett több sé gû be fo lyás -
sal ren del ke zik, ezt a tényt is,

b) a tag tag sá gi jog vi szo nya ke let ke zé sé nek és meg szû -
né sé nek idõ pont ját;

(4) a) Rész vény tár sa ság ese té ben
aa) rész vény faj ták (rész vény osz tá lyok) sze rint a rész -

vé nyek szá mát és név ér té két,
ab) a ki bo csá tott át vál toz tat ha tó köt vé nyek szá mát és

név ér té két,
ac) a ki bo csá tott jegy zé si jo got biz to sí tó köt vé nyek

szá mát és név ér té két,
b) Zárt kö rû en mû kö dõ rész vény tár sa ság ese té ben
ba) a rész vény tár sa ság ügy ve ze té sé nek tí pu sát (igaz ga -

tó ság vagy egy sze mé lyes igaz ga tó ság),
bb) ha a rész vény át ru há zá sát az alap sza bály kor lá toz -

za, ezt a tényt,
bc) azt a tényt, ha va la me lyik rész vé nyes sza va za ti jo -

gá nak mér té ke az 50 szá za lé kot meg ha lad ja, vagy a rész -
vé nyes mi nõ sí tett több sé gû be fo lyás sal ren del ke zik,

bd) egy sze mé lyes rész vény tár sa ság ese té ben a rész vé -
nyes ne vét (cé gét), la kó he lyét (szék he lyét),

c) Nyil vá no san mû kö dõ rész vény tár sa ság ese té ben
ca) az ügy ve ze tés tí pu sát (igaz ga tó ság vagy igaz ga tó -

ta nács),
cb) a rész vény tár sa sá gi hir det mé nyek köz zé té te lé nek

mód ját, he lyét;

(5) Egye sü lés ese té ben
a) a ta gok ne vét (cé gét), la kó he lyét (szék he lyét),
b) az egye sü lés hez csat la ko zó tag csat la ko zá sá nak idõ -

pont ját, fe le lõs sé gé nek eset le ges kor lá to zá sát;

(6) Egyé ni cég ese té ben a cég tu laj do nos ne vét és la kó -
he lyét;

(7) Köz hasz nú tár sa ság ese tén
a) a ta gok ne vét (cé gét), la kó he lyét (szék he lyét), és

amennyi ben a tag sza va za ti jo gá nak mér té ke az 50 szá za -
lé kot meg ha lad ja, ezt a tényt is,

b) a tag tag sá gi jog vi szo nya ke let ke zé sé nek és meg szû -
né sé nek idõ pont ját,

c) a tár sa ság köz hasz nú nak mi nõ sü lõ te vé keny sé gét,
d) azt a tár sa dal mi kö zös szük ség let ki elé gí té sé ért fe le -

lõs szer ve ze tet, amellyel a tár sa ság a köz hasz nú te vé keny -
ség foly ta tá sá ra szer zõ dést kö tött,

e) a köz hasz nú sá gi fo ko za tot,
f) a köz hasz nú jog ál lás meg szer zé sé nek, mó do sí tá sá -

nak és tör lé sé nek idõ pont ját;

(8) Kül föl di vál lal ko zás ma gyar or szá gi fi ók te le pe ese -
té ben

a) a kül föl di vál lal ko zás ne vét, cég for má ját, cég jegy -
zék szá mát (nyil ván tar tá si szá mát) és szék he lyét,

b) a kül föl di vál lal ko zás cég jegy zé két (nyil ván tar tá sát) 
ve ze tõ bí ró ság, il let ve ha tó ság meg ne ve zé sét és szék he -
lyét,

c) a kül föl di vál lal ko zás kép vi se le té re jo go sult sze mély 
vagy szerv ne vét (cé gét), la kó he lyét (szék he lyét), a jog vi -
szony ke let ke zé sé nek és meg szû né sé nek idõ pont ját;

(9) Kül föl di ek ma gyar or szá gi köz vet len ke res ke del mi
kép vi se le te ese té ben
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a) a kül föl di vál lal ko zás ne vét, cég for má ját, cég jegy -
zék szá mát (nyil ván tar tá si szá mát) és szék he lyét,

b) a kül föl di vál lal ko zás cég jegy zé két (nyil ván tar tá sát) 
ve ze tõ bí ró ság, il let ve ha tó ság meg ne ve zé sét és szék he -
lyét,

c) a kül föl di vál lal ko zás kép vi se le té re jo go sult sze mély 
vagy szerv ne vét (cé gét), la kó he lyét (szék he lyét), a jog vi -
szony ke let ke zé sé nek és meg szû né sé nek idõ pont ját;

(10) Víz gaz dál ko dá si tár su lat ese té ben
a) a tár su lat tí pu sát (ví zi tár su lat vagy ví zi köz mû-tár su -

lat),
b) az el len õr zõ bi zott sá gi ta gok ne vét és la kó he lyét;

(11) Vég re haj tói iro da ese té ben
a) a ta gok ne vét (cé gét), la kó he lyét (szék he lyét), az ön -

ál ló bí ró sá gi vég re haj tó tag ese té ben ne vét, szol gá la ti he -
lyét (an nak a he lyi bí ró ság nak a meg ne ve zé sét, amely mel -
lé ki ne vez ték), hi va ta li he lyi sé gé nek cí mét, az ille té -
kességi te rü le te ki ter jesz té sé nek té nyét és ter je del mét,

b) az ön ál ló bí ró sá gi vég re haj tó tag (ta gok) sza va za ti
jo gá nak ter je del mét;

(12) Köz jegy zõi iro da ese té ben
a) ta gok ne vét, la kó he lyét, a köz jegy zõ tag ese té ben a

hi va ta li he lyi sé gé nek (iro dá já nak) cí mét is,
b) a köz jegy zõ tag (ta gok) sza va za ti jo gá nak ter je del -

mét.

28.  § A cég jegy zék cég for mán ként a 24–26.  §-ban meg -
ha tá ro zot ta kon túl me nõ en az aláb bi ada to kat is tartal -
mazza:

(1) Eu ró pai gaz da sá gi egye sü lés ese té ben
a) a ta gok ne vét (cé gét), la kó he lyét (szék he lyét),
b) az eu ró pai gaz da sá gi egye sü lés hez csat la ko zó tag

csat la ko zá sá nak idõ pont ját, fe le lõs sé gé nek eset le ges kor -
lá to zá sát;

(2) a) Eu ró pai rész vény tár sa ság ese té ben
aa) rész vény faj ták (rész vény osz tá lyok) sze rint a rész -

vé nyek szá mát és név ér té két,
ab) a ki bo csá tott át vál toz tat ha tó köt vé nyek szá mát és

név ér té két,
ac) a ki bo csá tott jegy zé si jo got biz to sí tó köt vé nyek

szá mát és név ér té két,
b) Zárt kö rû en mû kö dõ eu ró pai rész vény tár sa ság ese té -

ben
ba) a rész vény tár sa ság ügy ve ze té sé nek tí pu sát (igaz ga -

tó ság vagy igaz ga tó ta nács, il let ve egy sze mé lyes igaz ga tó -
ság),

bb) ha a rész vény át ru há zá sát az alap sza bály kor lá toz -
za, ezt a tényt,

bc) azt a tényt, ha va la me lyik rész vé nyes sza va za ti jo -
gá nak mér té ke az 50 szá za lé kot meg ha lad ja, vagy a rész -
vé nyes mi nõ sí tett több sé gû be fo lyás sal ren del ke zik,

bd) egy sze mé lyes rész vény tár sa ság ese té ben a rész vé -
nyes ne vét (cé gét), la kó he lyét (szék he lyét),

c) Nyil vá no san mû kö dõ eu ró pai rész vény tár sa ság ese -
té ben

ca) az ügy ve ze tés tí pu sát (igaz ga tó ság vagy igaz ga tó -
ta nács),

cb) a rész vény tár sa sá gi hir det mé nyek köz zé té te lé nek
mód ját, he lyét;

(3) Eu ró pai szö vet ke zet ese té ben a cég jegy zék a
24–26.  §-ban meg ha tá ro zot ta kon túl me nõ en tar tal maz za
az eu ró pai szö vet ke zet ügy ve ze té sé nek tí pu sát (igaz ga tó -
ság vagy igaz ga tó ta nács).

(4) Ha az eu ró pai gaz da sá gi egye sü lés vagy az eu ró pai
rész vény tár sa ság, il let ve az eu ró pai szö vet ke zet szék hely -
át he lye zés kö vet kez té ben kéri a cég be jegy zé sét, a cég -
jegy zék ben fel kell tün tet ni a ko ráb bi szék he lyét, a nyil -
ván tar tá sát vég zõ ha tó sá got és az eu ró pai gaz da sá gi egye -
sü lés, il let ve az eu ró pai rész vény tár sa ság vagy az eu ró pai
szö vet ke zet ko ráb bi nyil ván tar tá si szá mát.

(5) Ha az eu ró pai gaz da sá gi egye sü lés vagy az eu ró pai
rész vény tár sa ság, il let ve az eu ró pai szö vet ke zet tör lé sé re
szék hely át he lye zés kö vet kez té ben ke rül sor, a cég bí ró ság
a cég jegy zék be be jegy zi az eu ró pai gaz da sá gi egye sü lés,
il let ve az eu ró pai rész vény tár sa ság vagy az eu ró pai szö -
vet ke zet új szék he lyét, a nyil ván tar tá sát vég zõ ha tó sá got
és az eu ró pai gaz da sá gi egye sü lés, il let ve az eu ró pai rész -
vény tár sa ság nyil ván tar tá si szá mát.

29.  § (1) Ha a kül föl di szék he lyû eu ró pai gaz da sá gi
egye sü lés ma gyar or szá gi te lep he lyét kell nyil ván tar tás ba
ven ni a Ta nács 2137/85/EGK ren de le té nek 10. cik ke alap -
ján, a cég el já rás sza bá lya it a kö vet ke zõ be kez dé sek ben
fog lalt el té ré sek kel kell meg fele lõen al kal maz ni.

(2) A kül föl di szék he lyû eu ró pai gaz da sá gi egye sü lés
ma gyar or szá gi te lep he lye ese tén a cég jegy zék a kö vet ke -
zõ ket tar tal maz za:

a) a te lep hely cég jegy zék szá mát,
b) az eu ró pai gaz da sá gi egye sü lés ne vét,
c) az eu ró pai gaz da sá gi egye sü lés szék he lyét,
d) az eu ró pai gaz da sá gi egye sü lés nyil ván tar tá sát vég -

zõ ha tó sá got és a nyil ván tar tá si szá mot,
e) az eu ró pai gaz da sá gi egye sü lés kép vi se le té re jo go -

sult sze mély vagy szerv ne vét (cé gét), la kó he lyét (szék he -
lyét), a jog vi szony ke let ke zé sé nek és meg szû né sé nek idõ -
pont ját,

f) a te lep hely ma gyar or szá gi köz pon ti ügy in té zé sé nek
he lyét,

g) a te lep he lyet lé te sí tõ ok irat kel tét,
h) a te lep hely fõ te vé keny sé gét a Köz pon ti Sta tisz ti kai

Hi va tal ál tal ki adott nó menk la tú ra sze rint; ha tó sá gi en ge -
dély hez kö tött te vé keny sé gi kör ese té ben – az en ge dély
meg adá sa után – az en ge dély szá mát és ér vé nyes sé gi idõ -
tar ta mát,

i) a te lep hely kép vi se le té re jo go sul tak ne vét (cé gét) és
la kó he lyét (szék he lyét), va la mint tiszt sé gét, e jog vi szo -
nyuk ke let ke zé sé nek idõ pont ját, ha tá ro zott idõ re  szóló
kép vi se let ese té ben a jog vi szony meg szû né sé nek idõ pont -
ját is,
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j) a te lep hely adó szá mát (kö zös sé gi adó szá mát), va la -
mint sta tisz ti kai szám je lét,

k) a te lep hely va la mennyi pénz for gal mi szám lá ját, va -
la mint az azo kat ve ze tõ pénz ügyi in téz mé nyek ne vét és
szék he lyét,

l) a cég be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) vég zés meg ho -
za ta lá nak idõ pont ját,

m) az l) pont ban fog lalt vég zés nek meg fele lõen a cég -
jegy zék ada tok be jegy zé sé nek, il let ve tör lé se be jegy zé sé -
nek Cég köz löny ben tör té nõ köz zé té te le nap ját.

(3) A kül föl di szék he lyû eu ró pai gaz da sá gi egye sü lés
ma gyar or szá gi te lep he lye ese té ben a cég jegy zék szük ség
sze rint tar tal maz za a 25.  § a)–b) pont já ban fog lalt ada to -
kat, va la mint ha a kül föl di szék he lyû eu ró pai gaz da sá gi
egye sü lés jog utód nél kü li meg szû né sé re irá nyu ló el já rás
in dult, az el já rás meg in dí tá sá nak és be fe je zé sé nek idõ -
pont ját. A kül föl di szék he lyû eu ró pai gaz da sá gi egye sü lés
jog utód nél kü li meg szû né se ese té ben a ma gyar or szá gi te -
lep he lyet a cég bí ró ság tör li a cég jegy zék bõl.

(4) A kül föl di szék he lyû eu ró pai gaz da sá gi egye sü lés
ma gyar or szá gi te lep he lyé nek be jegy zé si ké rel mé hez a tör -
vény mel lék le té ben fel so rolt ira tok kö zül az 1. szá mú mel -
lék let I. 1. a), 2., 4., 6., 7., 9–12., il let ve a 2. szá mú mel lék -
let I. 1., 2., 3. b), va la mint 7. pont ja alatt meg je lölt ira to kat
kell csa tol ni. Az 1. szá mú mel lék let II. 6. a) pont já ban, va -
la mint a 2. szá mú mel lék let II. 3. a)–b) pont já ban elõ írt ira -
tok csa to lá sá ra vo nat ko zó kö te le zett ség a kül föl di szék he -
lyû eu ró pai gaz da sá gi egye sü lés ma gyar or szá gi te lep he -
lyé nek be jegy zé se so rán is meg fele lõen irány adó.

(5) A kül föl di szék he lyû eu ró pai gaz da sá gi egye sü lés
ma gyar or szá gi te lep he lyé nek nyil ván tar tás ba vé te lé re, il -
let ve nyil ván tar tá sá ra a Fõ vá ro si Bí ró ság mint cég bí ró ság
ren del ke zik ha tás kör rel és ki zá ró la gos il le té kes ség gel.

(6) Ha a kül föl di szék he lyû eu ró pai gaz da sá gi egye sü lés 
Ma gyar or szág ra he lye zi át a szék he lyét, a be jegy zé si ké re -
lem be nyúj tá sá val egy ide jû leg kez de mé nyez nie kell a Fõ -
vá ro si Bí ró ság nál a ko ráb ban már a cég jegy zék be be jegy -
zett ma gyar or szá gi te lep he lye ön ál ló nyil ván tar tá sá nak
meg szün te té sét is.

2. Cím

A cégjegyzék adataira vonatkozó közös szabályok

30.  § (1) A cég jegy zék ben sze rep lõ ter mé sze tes sze mély 
ese té ben – ha e tör vény más ként nem ren del ke zik – a cég -
jegy zék nek tar tal maz nia kell e sze mély any já nak szü le té si
ne vét is.

(2) Ha a cég tag ja cég jegy zék be be jegy zett bel föl di cég,
fel kell tün tet ni an nak cég jegy zék szá mát is.

31.  § (1) A cég jegy zék ben a la kó he lyet, il let ve szék he -
lyet (te lep he lyet, fi ók te le pet) az irá nyí tó szám, hely ség,

utca, ház szám, eme let, aj tó szám (vagy hely raj zi szám) fel -
tün te té sé vel kell meg je löl ni. Amennyi ben a cég jegy zék be
be jegy zett kül föl di sze mély Ma gyar or szá gon is ren del ke -
zik la kó hellyel, a cég jegy zék nek az erre vo nat ko zó ada to -
kat is tar tal maz nia kell.

(2) Ha a be jegy zé si ké re lem ben kül föl di jogi sze mély
vagy jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság sze re pel, 
vagy a be jegy zé si ké re lem ben fel tün te tett kül föl di ter mé -
sze tes sze mély nem ren del ke zik ma gyar or szá gi la kó -
hellyel, a be jegy zé si ké re lem ben kéz be sí té si meg bí zot tat
kell meg je löl ni. A kéz be sí té si meg bí zott ma gyar or szá gi
szék hellyel ren del ke zõ szer ve zet, il let ve ál lan dó la kó -
hellyel ren del ke zõ ter mé sze tes sze mély egy aránt le het.
Kéz be sí té si meg bí zot ti fel ada tot a cég tag jai (rész vé nye -
sei), ve ze tõ tiszt ség vi se lõi, va la mint fel ügye lõ bi zott sá gi
tag jai nem lát hat nak el. A be jegy zé si ké re lem hez mel lé -
kel ni kell a kéz be sí té si meg bí zott meg bí zá sá ra, il let ve a
meg bí za tás el fo ga dá sá ra vo nat ko zó tel jes bi zo nyí tó ere jû
ma gán ok ira tot.

(3) A kéz be sí té si meg bí zott fel ada ta, hogy a bí ró ság nak, 
il let ve más ha tó ság nak a cég mû kö dé sé vel össze füg gés ben 
ke let ke zett, a kül föl di sze mély ré szé re kéz be sí ten dõ ira to -
kat át ve gye, és azo kat a meg bí zó ré szé re to váb bít sa. A bí -
ró ság vagy más ha tó ság ál tal a kéz be sí té si meg bí zott nak
meg kül dött ok irat ese té ben vé lel mez ni kell, hogy az ok irat 
a kéz be sí té si meg bí zott nak tör té nõ sza bály sze rû kéz be sí -
tést kö ve tõ ti zen ötö dik na pon a kül föl di sze mély szá má ra
is mert té vált.

IV. Fejezet

A CÉGBEJEGYZÉSI
ÉS A VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁS

1. Cím

Közös szabályok

32.  § (1) A cég be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) el já rás
nem pe res el já rás, amely re a Pol gá ri per rend tar tás ról  szóló
1952. évi III. tör vény (a továb biak ban: Pp.) sza bá lya it – ha
e tör vény más ként nem ren del ke zik – meg fele lõen al kal -
maz ni kell, szü ne te lés nek azon ban nincs he lye. Az el já rás
fel füg gesz té sé re vál to zás be jegy zé si el já rás ban ke rül het
sor, il let ve a cég be jegy zé se ese tén ak kor, ha át ala ku lás be -
jegy zé se tör té nik, il let ve a be jegy zé si el já rás fo lya ma ta
alatt tör vényességi fel ügye le ti ké rel met nyúj ta nak be.

(2) Az el já rás so rán csak ok ira ti bi zo nyí tás foly tat ha tó le.

(3) Az el já rás so rán költ ség men tes ség, il let ve il le ték- és
költ ség fel jegy zé si jog nem en ge dé lyez he tõ.

(4) A cég be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) el já rás ban a
jogi kép vi se let kö te le zõ.
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33.  § (1) A cég ada ta i nak a cég jegy zék be tör té nõ be -
jegy zé se – ha tör vény el té rõ en nem ren del ke zik – ké re lem -
re tör té nik.

(2) A cég be jegy zés re (vál to zás be jegy zés re) irá nyu ló
ké rel met a cég szer ve ze ti kép vi se lõ je jogi kép vi se lõ út ján
kö te les elõ ter jesz te ni.

(3) A cég be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) ké re lem az el -
sõ fo kú ha tá ro zat meg ho za ta lá ig vissza von ha tó. Eb ben az
eset ben a cég bí ró ság az el já rást meg szün te ti. A cég be -
jegy zé sé re irá nyu ló ké re lem vissza vo ná sa ese té ben az elõ -
tár sa ság meg szün te té sé rõl vagy a lé te sí tõ ok irat mó do sí tá -
sá ról  szóló ok ira tot, ha pe dig a vál to zás be jegy zé si ké re lem 
a leg fõbb szerv ha tá ro za tán ala pult, a ké re lem vissza vo ná -
sá hoz a leg fõbb szerv erre vo nat ko zó ha tá ro za tát kell csa -
tol ni.

34.  § (1) Kö te le zõ cég be jegy zés ese tén a be jegy zé si ké -
re lem elõterjesz tésének ha tár ide je – ha tör vény ki vé telt
nem tesz – a lé te sí tõ ok irat alá írá sá tól, il let ve el fo ga dá sá tól 
szá mí tott har minc nap. Ha a cég ala pí tá sá hoz ha tó sá gi en -
ge dély szük sé ges, a be jegy zé si ké re lem elõ ter jesz té sé nek
ha tár ide je az en ge dély kéz hez vé te lé tõl szá mí tott ti zen öt
nap.

(2) A cég bí ró ság 50 000 Ft-tól 500 000 Ft-ig ter je dõ
pénz bír ság gal sújt hat ja azt, aki az (1) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott kö te le zett sé gét ké se del me sen tel je sí ti.

35.  § (1) A cég be jegy zés re (vál to zás be jegy zés re) irá nyu ló 
ké rel met a cég szék he lye sze rint ille té kes cég bí ró sá gon a
cég for má nak meg fe le lõ, a jogi kép vi se lõ ál tal alá írt pa pír
ala pú, vagy elekt ro ni kus nyom tat vá nyon kell – e tör vény ben 
meg ha tá ro zott mó don és a mel lék le tek kel együtt – elõ ter jesz -
te ni.

(2) A ké re lem nek tar tal maz nia kell az adott cég for má ra
vo nat ko zó an e tör vény ben meg ha tá ro zott ada to kat, ki vé ve 
azo kat, ame lye ket a cég bí ró ság hi va tal ból je gyez be a cég -
jegy zék be.

2. Cím

A cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem
elektronikus úton történõ benyújtása

36.  § (1) A cég be jegy zé se (vál to zás be jegy zé se) irán ti
ké re lem – a cég vá lasz tá sa alap ján – elekt ro ni kus úton is
be nyújt ha tó. A cég bí ró ság hoz elekt ro ni kus úton be nyúj -
tott ké rel mek ér ke zé sé rõl az e tör vény ben meg ha tá ro zott
fel té te lek fenn ál lá sa ese tén a cég bí ró ság elekt ro ni kus ta -
nú sít ványt, il let ve vál to zás be jegy zé si ké re lem ese té ben
iga zo lást küld a jogi kép vi se lõ nek.

(2) A cég be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) el já rás so rán
– ha tör vény el té rõ en nem ren del ke zik – az elekt ro ni kus
úton kül dött ok ira to kat mi nõ sí tett elekt ro ni kus alá írás sal

és idõ bé lyeg zõ vel kell el lát ni, oly mó don, hogy az idõ bé -
lyeg zõ alap ján a mi nõ sí tett elekt ro ni kus alá írás hasz ná la -
tá ra való jo go sult ság – ok irat alá írá sá nak idõ pont já ban
való – fenn ál lá sa meg ál la pít ha tó le gyen. A cég bí ró ság ál -
tal kül dött elekt ro ni kus ok irat köz ok irat nak mi nõ sül.

(3) Elekt ro ni kus cég el já rás ese tén a cég bí ró ság a cég re
vo nat ko zó ira to kat elekt ro ni kus ok irat for má já ban tart ja
nyil ván.

(4) A be jegy zé si ké re lem elõ ter jesz tõ je – vá lasz tá sa
alap ján – az adó ha tó ság, il let ve a Köz pon ti Sta tisz ti kai
 Hivatal ál tal ve ze tett nyil ván tar tás hoz szük sé ges – kü lön
tör vény ben rög zí tett – to váb bi ada to kat az elekt ro ni kus
úton be nyúj tott be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) ké re lem -
mel együtt elõ ter jeszt ve a Cég szol gá lat út ján jut tat hat ja el
az ille té kes szer ve zet hez. Az ilyen mó don to váb bí tott ada -
tok nem ké pe zik a cég nyil ván tar tás ré szét.

(5) Ha tör vény a cég irat cég bí ró ság hoz tör té nõ be nyúj -
tá sá ra köz vet le nül va la mely sze mélyt kö te lez, e sze mély a
kö te le zett sé gét jogi kép vi se lõ köz re mû kö dé sé vel elekt ro -
ni kus úton is tel je sít he ti. Az el já rás ra egye bek ben a
37–38.  §-ok ren del ke zé sei meg fele lõen al kal ma zan dók.

(6) E §, va la mint a 37–40.  § ren del ke zé sei csak az el sõ -
fo kú el já rás ban al kal maz ha tók.

37.  § (1) A jogi kép vi se lõ fel ada ta az ál ta la ké szí tett ok -
ira tok mel lett a cég be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) ké re -
lem mel lék le tét ké pe zõ, nem ál ta la ké szí tett ok ira tok (pl.
tu laj do ni lap má so la ta, ha tó sá gi en ge dély, a hi tel in té zet
iga zo lá sa a pénz be té tek be fi ze té sé rõl) elekt ro ni kus ok ira ti
for má ba tör té nõ át ala kí tá sa is. A ha tó sá gok, pénz ügyi in -
téz mé nyek vagy más szer vek ál tal ki adott – tör vény el té rõ
ren del ke zé sé nek hi á nyá ban – mi nõ sí tett elekt ro ni kus alá -
írás sal el lá tott elekt ro ni kus do ku men tum köz vet le nül csa -
tol ha tó a ké re lem hez.

(2) A jogi kép vi se lõ az ere de ti leg nem elekt ro ni kus for -
má ban ké szült ok ira tok (hi te les má so la tuk) meg õr zé sé rõl
az ügy vé di tör vény ben, il let ve a köz jegy zõk rõl  szóló tör -
vény ben sza bá lyo zott mó don gon dos ko dik. A jogi kép vi -
se lõ kö te les a pa pír ala pú ok ira tot a cég bí ró ság fel hí vá sá ra
be mu tat ni az elekt ro ni kus ok irat tal való egye zõ ség meg ál -
la pí tá sa ér de ké ben, ha e te kin tet ben a cég bí ró ság nak ala -
pos két sé ge me rül fel. Az or szá gos ügy vé di le vél tár ban el -
he lye zett ok ira tok be mu ta tá sá ról a Ma gyar Ügy vé di Ka -
ma ra, a köz jegy zõi le vél tár ban el he lye zett ok ira tok be mu -
ta tá sá ról pe dig a köz jegy zõi le vél tár ve ze tõ je gon dos ko -
dik.

(3) A be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) ké rel met és an nak 
mel lék le te it a jogi kép vi se lõ elekt ro ni kus ok irat for má já -
ban, elekt ro ni kus úton a Cég szol gá lat hoz kül di meg. A be -
jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) ké re lem be nyúj tá sá ra vo nat -
ko zó ha tár idõk szem pont já ból a Cég szol gá lat hoz ér ke zés
idõ pont ja irány adó.

(4) Az el já rá si il le té ket és a köz zé té te li költ ség té rí tést
elekt ro ni kus úton kell meg fi zet ni a be jegy zé si (vál to zás -
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be jegy zé si) ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ en, a Cég szol -
gá lat hon lap já ról le töl tött il le ték, va la mint költ ség té rí té si
ügy azo no sí tó szám fel tün te té sé vel. Az il le té ket a cég bí ró -
ság nak a Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett il le ték be vé te li
szám lá já ra, a köz zé té te li költ ség té rí tést pe dig az Igaz ság -
ügyi Mi nisz té ri um nak a Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett 
szám lá já ra kell utal ni. Az il le ték és a költ ség té rí tés be fi ze -
té sé nek össze gé rõl és idõ pont já ról a Ma gyar Ál lam kincs -
tár – a be jegy zést kérõ jogi kép vi se lõ jé nek mi nõ sí tett
elekt ro ni kus alá írás sal el lá tott ké rel mé re, amely ben az
ügy azo no sí tó szá mo kat fel kell tün tet ni – egy mun ka na pon 
be lül elekt ro ni kus úton fo ko zott biz ton sá gú alá írás sal el lá -
tott iga zo lást küld. Az iga zo lá so kat a be jegy zé si (vál to zás -
be jegy zé si) ké re lem hez mel lé kel ni kell. Az il le ték és a
költ ség té rí tés elekt ro ni kus úton tör té nõ meg fi ze té sé nek
rész le tes sza bá lya it kü lön jog sza bály ál la pít ja meg.

38.  § (1) A Cég szol gá lat az elekt ro ni kus ok ira tot in for -
ma ti kai szem pont ból (így az elekt ro ni kus alá írás hi te les sé -
ge, az ada tok sér tet len sé ge, az idõ bé lyeg zõ dá tu ma és hi te -
les sé ge, az elekt ro ni kus ok irat for má tu ma te kin te té ben)
meg vizs gál ja. Ha a be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) ké re -
lem in for ma ti kai szem pont ból sza bály sze rû en ke rült be -
nyúj tás ra, a Cég szol gá lat ha la dék ta la nul to váb bít ja az ille -
té kes cég bí ró ság hoz. Ha a be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) 
ké re lem és mel lék le tei in for ma ti kai szem pont ból hi bá sak
vagy hi á nyo sak, a Cég szol gá lat az ira to kat az erre vo nat -
ko zó tá jé koz ta tás sal to váb bít ja a cég bí ró ság hoz. Eb ben az
eset ben a be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) ké rel met be nem 
nyúj tott nak kell te kin te ni.

(2) A Cég szol gá lat a ké re lem meg ér ke zé sé rõl, és ar ról,
hogy azt mi lyen tá jé koz ta tás sal to váb bí tot ta a cég bí ró ság -
hoz, a ké re lem cég bí ró ság hoz való si ke res to váb bí tá sá val
egy ide jû leg elekt ro ni kus iga zo lást küld a jogi kép vi se lõ -
nek. Az elekt ro ni kus iga zo lást fo ko zott biz ton sá gú elekt -
ro ni kus alá írás sal és idõ bé lyeg zõ vel kell el lát ni.

39.  § (1) A cég bí ró ság ra vo nat ko zó ügy in té zé si ha tár idõ 
az azt kö ve tõ elsõ mun ka na pon kez dõ dik, ami kor a Cég -
szol gá lat tól az in for ma ti kai szem pont ból sza bály sze rû be -
jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) ké re lem a cég bí ró ság hoz
meg ér ke zik. A cég bí ró ság ta nú sít ványt, il let ve elekt ro ni -
kus iga zo lást csak az in for ma ti kai szem pont ból sza bály -
sze rû en ér ke zett ké re lem alap ján ad ki.

(2) A cég bí ró ság a jogi kép vi se lõ vel elekt ro ni kus úton
köz li a be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) el já rás so rán ho -
zott vég zé se ket. Az elekt ro ni kus úton kö zölt vég zést a jogi 
kép vi se lõ elekt ro ni kus rend sze re ál tal ki ál lí tott vissza iga -
zo lás ban meg je lölt idõ pont ban kell kéz be sí tett nek te kin te -
ni. A ta nú sít ványt, a be jegy zõ és a be jegy zé si ké rel met el -
uta sí tó vég zést a cég bí ró ság írás ban is meg kül di. A kéz be -
sí tés hez fû zõ dõ jog kö vet kez mé nyek az elekt ro ni kus úton
tör té nõ köz lés hez fû zõd nek.

(3) Az elekt ro ni ku san be nyúj tott cég be jegy zé si (vál to -
zás be jegy zé si) ké re lem vizs gá la tá ra, va la mint el bí rá lá sá ra
a 42.  §-ban és a 45–61.  §-ban fog lalt ren del ke zé se ket meg -
fele lõen al kal maz ni kell.

3. Cím

A cégiratok elektronikus úton történõ
nyilvántartása

40.  § (1) Ha a cég bí ró ság a cég ira to kat elekt ro ni kus ok -
irat for má já ban tart ja nyil ván, a nyil ván tar tás ra e § ren del -
ke zé se it is al kal maz ni kell.

(2) A cég bí ró ság az e tör vény ben elõ írt õr zé si kö te le -
zett sé gét maga lát ja el, vagy an nak el lá tá sá val – kü lön tör -
vény sze rin ti – ar chi vá lá si szol gál ta tót bíz meg.

(3) Ha a cég bí ró ság az õr zé si kö te le zett sé gét maga lát ja el, 
az elekt ro ni kus ok ira tot úgy kell meg õriz ni, hogy az ki zár ja
az utó la gos mó do sí tás le he tõ sé gét, fo lya ma to san biz to sít sa a 
jo go sul tak nak az ira tok hoz való hoz zá fé ré sét, va la mint az
elekt ro ni kus ok irat ér tel mez he tõ sé gét (ol vas ha tó sá gát). Az
elekt ro ni kus ok ira tot vé de ni kell a jo go su lat lan hoz zá fé rés,
mó do sí tás, tör lés vagy meg sem mi sí tés el len is.

4. Cím

A cég bejegyzésére irányuló kérelem elõ ter jesz tése
 papír alapú formában

41.  § (1) A cég be jegy zé si ké re lem hez – e tör vény ben
meg ha tá ro zott ki vé tel lel – va la mennyi cég ese té ben csa -
tol ni kell a cég for ma, il let ve a vá lasz tott cég el já rás sze rint
szük sé ges ok ira to kat.

(2) A cég be jegy zé si ké rel met egy pél dány ban kell be -
nyúj ta ni, a mel lék le tek pe dig faj tán ként leg alább két pél -
dány ban, a lé te sí tõ ok irat és az alá írá si cím pél dány pe dig
leg fel jebb öt pél dány ban nyújt ha tó be a cég bí ró ság hoz. A
mel lék le tek egy ere de ti pél dá nya a cég be jegy zést köve -
tõen a cég ira tok kö zött ma rad, a cég lé te sí té sé re vo nat ko zó 
ok irat, il let ve az alá írá si cím pél dá nyok eset le ges to váb bi
pél dá nya it pe dig a cég bí ró ság – be jegy zé si zá ra dék kal el -
lát va – a cég be jegy zés re vo nat ko zó vég zés sel együtt kéz -
be sí ti a be jegy zést ké rõ nek.

42.  § (1) A cég be jegy zé si ké re lem hez csa tol ha tó a cég -
jegy zék be be jegy zen dõ ada tok nak és a cég ira tok nak az
Eu ró pai Unió bár mely hi va ta los nyel vén ké szült hi te les
for dí tá sa. A cég bí ró ság eb ben az eset ben a cég jegy zék
ada ta it és a cég ira to kat a cég ál tal vá lasz tott hi va ta los nyel -
ven is nyil ván tart ja.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti eset ben leg alább a cég jegy -
zék be be jegy zen dõ ada tok és a lé te sí tõ ok irat hi te les for dí -
tá sát csa tol ni kell.
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(3) Ha a ma gyar nyel vû cég jegy zék be be jegy zett adat,
il let ve cég irat és an nak hi te les for dí tá sa egy más tól el tér, a
cég har ma dik sze méllyel szem ben nem hi vat koz hat a hi te -
les for dí tás ra. Har ma dik sze mély azon ban hi vat koz hat a
hi te les for dí tás ra, ki vé ve, ha a cég bi zo nyít ja, hogy a har -
ma dik sze mély a cég jegy zék be be jegy zett – ma gyar nyel -
ven nyil ván tar tott –, a for dí tás ban sze rep lõ tõl el té rõ ada tot
vagy cég ira tot is mer te.

43.  § A cég be jegy zés re irá nyu ló el já rás il le té két és a
köz zé té te li költ ség té rí tést a be jegy zé si ké re lem be nyúj tá -
sát meg elõ zõ en a Ma gyar Ál lam kincs tár elekt ro ni kus fi ze -
té si rend sze rén ke resz tül, elekt ro ni kus úton is meg le het fi -
zet ni. En nek so rán a 37.  § (4) be kez dé sé ben fog lal ta kat
kell al kal maz ni.

5. Cím

A cégbíróság feladata a cég bejegyzésére irányuló
kérelem benyújtását köve tõen

44.  § (1) A cég be jegy zé si ké re lem cég bí ró ság hoz ér ke -
zé se kor a cég ne vét és szék he lyét elekt ro ni kus úton rög zí -
te ni kell, egy ide jû leg a cég az azo no sí tá sá ra, il let ve va la -
mennyi más cég tõl való meg kü lön böz te té sé re al kal mas
cég jegy zék szá mot kap, ame lyet et tõl kez dõ dõ en az ira ta in
fel kell tün tet nie. A cég bí ró ság az érin tett szer ve ze tek tõl
– az erre a cél ra lét re ho zott elekt ro ni kus rend szer út ján –
be szer zi, és ez ál tal a cég jegy zék ben rög zí tés re ke rül a cég
adó szá ma (ide ért ve a kö zös sé gi adó szá mot is), va la mint
sta tisz ti kai szám je le. Az érin tett szer ve ze tek kö te le sek
eze ket az ada to kat ha la dék ta la nul a cég bí ró ság ren del ke -
zé sé re bo csá ta ni. A cég bí ró ság en nek ér de ké ben a cég
neve, szék he lye, cég jegy zék szá ma mel lett az ál la mi adó -
ha tó ság gal e tör vény 1. szá mú mel lék le te I. 12. pont ja sze -
rin ti nyi lat ko za tot, va la mint ha a cég át ala ku lás sal jön lét -
re, az erre vo nat ko zó ada to kat, a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi -
va tal lal pe dig a cég fõ te vé keny sé gét is köz li.

(2) Ha a cég be jegy zé si ké re lem be nyúj tá sa a cég bí ró sá -
gon tör té nik, a ké rel met be nyúj tó sze mély a cég ne vét,
szék he lyét, cég jegy zék szá mát, adó szá mát, va la mint sta -
tisz ti kai szám je lét tar tal ma zó ta nú sít ványt kap.

(3) A cég be jegy zé si ké re lem ér ke zé sét köve tõen, leg ké -
sõbb két mun ka na pon be lül a be jegy zé si ké re lem nek az
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kon túl me nõ va la mennyi
to váb bi ada tát is elekt ro ni kus úton rög zí te ni kell. A be -
jegy zé si ké re lem ada tai mel lett a „be jegy zés alatt” meg -
jegy zést kell fel tün tet ni. A be jegy zé si ké re lem ada ta it a
cég bí ró ság elekt ro ni kus úton to váb bít ja az (1) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott szer ve ze tek szá má ra.

(4) Kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság és rész vény tár sa ság
be jegy zé sé re irá nyu ló ké re lem ese tén, a be jegy zé si ké re -

lem va la mennyi mel lék le tét elekt ro ni kus ok irat tá kell ala -
kí ta ni, a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül.

(5) Az elekt ro ni kus ok irat tá ala kí tott cég ira to kat a cég -
bí ró ság elekt ro ni kus ok irat for má já ban is nyil ván tart ja
(40.  §).

6. Cím

A cég bejegyzésére irányuló kérelem
hiánypótlás nélküli elutasítása

45.  § (1) A cég bí ró ság a cég be jegy zé si ké rel met az ér ke -
zé sét köve tõen, leg ké sõbb há rom mun ka na pon be lül for -
mai szem pont ból meg vizs gál ja.

(2) Ha a cég be jegy zé si ké re lem hez nem nyúj tot ták be a
nyom tat ványt vagy e tör vény 1. szá mú mel lék le té ben fel -
so rolt va la mennyi szük sé ges ok ira tot, il let ve az il le té ket
vagy a költ ség té rí tést nem vagy csak rész ben fi zet ték meg,
a cég bí ró ság a cég be jegy zés irán ti ké rel met leg ké sõbb az
(1) be kez dés sze rin ti ha tár idõ le jár tá nak nap ján hi ány pót -
lá si el já rás le foly ta tá sa nél kül el uta sít ja. A vég zés el len be -
nyúj tott fel leb be zés nek a cég mû kö dé se meg szün te té sé re
vo nat ko zó kö te le zett ség te kin te té ben nincs ha lasz tó ha tá -
lya. A mu lasz tás  miatt iga zo lá si ké re lem elõ ter jesz tésének
nincs he lye.

(3) Ha a bí ró ság a cég be jegy zé si ké re lem, va la mint mel -
lék le tei meg vizs gá lá sá ra nyit va álló ha tár idõ le jár ta kor, az
1. szá mú mel lék let ben fel so rolt ok irat hi á nya el le né re az
el uta sí tó vég zést nem adta ki, a hi á nyos sá gok pót lá sát a
46.  §-ban fog lal tak sze rint kell el ren del nie.

(4) Az (1)–(2) be kez dés sze rin ti el já rás ra bí ró sá gi tit kár, 
fo gal ma zó vagy bí ró sá gi ügy in té zõ is ön ál ló an, ön ál ló alá -
írá si jog gal jo go sult.

(5) Ha a cég be jegy zé si ké rel met el uta sí tó vég zés köz lé -
sét köve tõen nyolc na pon be lül is mé tel ten ké rik a cég be -
jegy zé sét, az el uta sí tás hoz fû zõ dõ jog kö vet kez mé nyek
nem al kal maz ha tó ak, és a ko ráb bi el já rás so rán be nyúj tott
ok ira to kat is mé tel ten fel le het hasz nál ni az új be jegy zé si
ké re lem hez. A ha tár idõ el mu lasz tá sa  miatt iga zo lás nak
nincs he lye.

7. Cím

A cég bejegyzésére irányuló kérelem
érdemi vizsgálata; döntés a cégbejegyzési kérelemrõl

46.  § (1) A cég bí ró ság a ké re lem ér ke zé sét köve tõen,
leg ké sõbb nyolc mun ka na pon be lül meg vizs gál ja, hogy
azok az ada tok, ame lyek nek be jegy zé sét az adott cég for -
má ra vo nat ko zó an e tör vény elõ ír ja (24–25.  § és 27–29.  §), 
il let ve a lé te sí tõ ok irat, va la mint a be jegy zé si ké re lem
alap já ul szol gá ló, az 1–2. szá mú mel lék let ben fel so rolt,
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kö te le zõ en, il let ve szük ség sze rint csa to lan dó egyéb ok ira -
tok meg fe lel nek-e a jog sza bá lyok ren del ke zé se i nek.

(2) Ha a be jegy zést kérõ nem csa tol ta a 2. szá mú mel lék -
let ben, il let ve a 45.  § (3) be kez dé se ese tén az 1. szá mú mel -
lék let ben fel so rolt szük sé ges ira to kat, il let ve ha a cég be jegy -
zé si ké re lem, va la mint mel lék le tei nem fe lel nek meg az
(1) be kez dés ben fog lal tak nak, a cég bí ró ság el uta sí tás ter he
mel lett hi ány pót lás ra fel hí vó vég zést ad ki. A hi ány pót lás ra
fel hí vó vég zést leg ké sõbb a be jegy zé si ké re lem ér ke zé sé tõl
szá mí tott nyol ca dik mun ka na pon meg kell hoz ni.

(3) A hi ány pót lás ra fel hí vó vég zés ki adá sá ra csak egy
al ka lom mal ke rül het sor és ab ban a be jegy zé si ké re lem va -
la mennyi hi á nyos sá gát (hi bá ját) meg kell je löl ni. A hi ány -
pót lás ra meg fe le lõ ha tár idõt kell biz to sí ta ni, amely azon -
ban leg fel jebb negy ven öt nap le het.

(4) A bí ró ság szá má ra meg ha tá ro zott ügy in té zé si ha tár -
idõ szá mí tá sa kor a hi ány pót lás ra fel hí vó vég zés pos tá ra
adá sá tól vagy a vég zés át adá sá tól a hi á nyok pót lá sá ig el -
telt idõ nem ve he tõ figye lembe.

(5) Ha a be jegy zést kérõ a hi ány pót lá si ha tár idõt el mu -
lasz tot ta, vagy a hi ány pót lást hi á nyo san, il let ve hi bá san
ter jesz tet te elõ, a cég bí ró ság a cég be jegy zé si ké rel mét
vég zés sel el uta sít ja. A hi ány pót lás ké se del mes vagy hi á -
nyos tel je sí té se  miatt iga zo lá si ké re lem nek nincs he lye. A
cég a hi ány pót lás ra fel hí vó vég zés ben fel tün te tett hi á nyo -
kat a fel leb be zé si el já rás ban sem pó tol hat ja jog ha tá lyo san.

(6) A cég bí ró ság a for ga lom biz ton sá ga, a hi te le zõi ér -
de kek vé del me ér de ké ben – ha e tör vény más ként nem ren -
del ke zik – kö te les leg ké sõbb a cég be jegy zé sé re irá nyu ló
ké re lem ér ke zé sé tõl szá mí tott ti zen öt mun ka na pon be lül
dön te ni a be jegy zés rõl vagy a ké re lem el uta sí tá sá ról.

47.  § (1) Ha a cég bí ró ság a 46.  § (6) be kez dés ben fog lalt 
dön té si kö te le zett sé gé nek ha tár idõn be lül nem tesz ele get,
a cég bí ró ság ve ze tõ je a ha tár idõ le jár tát köve tõen, leg ké -
sõbb há rom mun ka na pon be lül in téz ke dik a be jegy zé si ké -
re lem el bí rá lá sá ról. En nek so rán hi ány pót lás ra tör té nõ fel -
hí vás nak nincs he lye.

(2) Ha a be jegy zé si ké re lem el bí rá lá sá ra az (1) be kez -
dés ben fog lal tak alap ján nem ke rült sor, a cég be jegy zés az
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõ le tel tét kö ve tõ
mun ka na pon a tör vény ere jé nél fog va – a ké re lem sze rin ti
tar ta lom mal – lét re jön.

(3) A cég bí ró ság a cég be jegy zé si ké re lem rõl ho zott ha -
tá ro za tot meg kül di a be jegy zést ké rõ nek. A ké re lem nek
helyt adó vég zést nem kell in do kol ni.

8. Cím

A cég bejegyzésére irányuló kérelem elbírálása
szerzõdésminta alkalmazása esetén

48.  § (1) Ha köz ke re se ti, be té ti vagy kor lá tolt fe le lõs sé -
gû tár sa ság ala pí tá sá nak be jegy zé se irán ti ké re lem hez e

tör vény mel lék le té ben fog lalt szer zõ dés min ta alap ján ké -
szült lé te sí tõ ok ira tot csa tol nak, az ok ira ton ezt a kö rül -
ményt fel kell tün tet ni. Ha a be jegy zést kérõ nem nyúj tot ta
be a 3. szá mú mel lék let I. ré szé ben fel so rolt, kö te le zõ en, il -
let ve szük ség sze rint csa to lan dó ira to kat, a cég bí ró ság a
45.  §-ban fog lal tak sze rint jár el.

(2) Ha be jegy zést kérõ nem csa tol ta a 3. szá mú mel lék -
let II. ré szé ben fel so rolt szük sé ges ira to kat vagy a 3. szá mú 
mel lék let alap ján csa tolt ira tok nem fe lel nek meg a jog sza -
bá lyok ren del ke zé se i nek, a cég bí ró ság hi ány pót lás ra fel -
hí vó vég zést bo csát ki. A hi ány pót lá si vég zés meg ho za ta -
lá ról leg ké sõbb a be jegy zés irán ti ké re lem ér ke zé sé tõl szá -
mí tott öt mun ka na pon be lül ha tá roz ni kell.

(3) A cég bí ró ság a szer zõ dés min ta alap ján ké szült lé te -
sí tõ ok irat vo nat ko zá sá ban csak azt vizs gál ja, hogy a szer -
zõ dés min ta ki töl té se a jog sza bá lyok nak meg fele lõen tör -
tént-e meg, és a be jegy zé si ké re lem az ab ban fog lal tak kal
össz hang ban áll-e.

(4) A cég be jegy zé sé re irá nyu ló ké re lem ér de mi vizs gá -
la tát bí ró sá gi tit kár, fo gal ma zó, vagy bí ró sá gi ügy in té zõ is
ön ál ló an le foly tat hat ja és a be jegy zé si ké rel met el uta sí tó
vég zés meg ho za ta lá ra is ön ál ló alá írá si jog gal jo go sult.
Ugyan ez irány adó a töb bi olyan vég zés meg ho za ta lá ra is,
amely el len kü lön fel leb be zés nek van he lye.

(5) A szer zõ dés min ta al kal ma zá sá val elõ ter jesz tett be -
jegy zé si ké rel met a cég bí ró ság nak leg ké sõbb a be jegy zé si
ké re lem ér ke zé sé tõl szá mí tott nyolc mun ka na pon be lül el
kell bí rál nia. A be jegy zé si ké re lem, va la mint mel lék le te i -
nek vizs gá la ta so rán a 41–47.  §-ban fog lal ta kat meg fele -
lõen al kal maz ni kell.

(6) Az (1)–(5) be kez dé sé ben fog lal tak meg fele lõen
irány adók ak kor is, ha a lé te sí tõ ok ira tát szer zõ dés min ta
al kal ma zá sá val el ké szí tõ cég a be jegy zé si ké rel mét elekt -
ro ni kus úton ter jesz ti elõ, azon ban nem kéri a 49.  § sze rin ti 
egy sze rû sí tett cég el já rás le foly ta tá sát.

9. Cím

Az egyszerûsített cégeljárás

49.  § (1) Ha a köz ke re se ti, be té ti vagy a kor lá tolt fe le -
lõs sé gû tár sa ság

a) e tör vény mel lék le té ben fog lalt szer zõ dés min ta al -
kal ma zá sá val ké szí ti el a lé te sí tõ ok ira tát,

b) a 6.  §-ban fog lal tak alap ján név fog la lás sal él, és
c) a cég be jegy zé se irán ti ké rel mét elekt ro ni kus úton

nyújt ja be,
a cég bí ró ság a cég be jegy zé sé rõl vagy a be jegy zé si ké re -
lem el uta sí tá sá ról a cég bí ró ság hoz tör té nõ ér ke zé sét kö ve -
tõ két mun ka na pon be lül – a cég vá lasz tá sa sze rint – egy -
sze rû sí tett cég el já rás ban ha tá roz.

(2) A be jegy zé si ké re lem hez csa tolt nyom tat vá nyon fel
kell tün tet ni, ha a cég egy sze rû sí tett cég el já rás le foly ta tá -
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sát kéri. A be jegy zé si ké re lem hez kö te le zõ en, il let ve szük -
ség sze rint csa to lan dó ira tok fel so ro lá sát a 3. szá mú mel -
lék let tar tal maz za.

(3) A cég bí ró ság a be jegy zé si ké rel met és mel lék le te it
ér dem ben meg vizs gál ja. Ha a be jegy zést kérõ nem nyúj -
tot ta be a 3. szá mú mel lék let ben fel so rolt, kö te le zõ en, il -
let ve szük ség sze rint csa to lan dó ira to kat, il let ve a be nyúj -
tott ira tok tar tal ma nem fe lel meg a jog sza bá lyok nak, a
cég bí ró ság a be jegy zé si ké rel met el uta sít ja. Az el já rás so -
rán hi ány pót lás ra tör té nõ fel hí vás ra nem ke rül sor. Az
 ügyintézési ha tár idõ ered mény te len el tel te ese tén a cég -
bejegyzés a kö vet ke zõ mun ka na pon a tör vény ere jé nél
fog va – a ké re lem sze rin ti tar ta lom mal – lét re jön.

(4) Az egy sze rû sí tett cég el já rás so rán egye bek ben a cég
be jegy zé sé re irá nyu ló, szer zõ dés min ta al kal ma zá sá val ké -
szült és pa pír ala pon be nyúj tott ké re lem el bí rá lá sá ra irány -
adó sza bá lyo kat kell meg fele lõen al kal maz ni.

(5) Ha a cég be jegy zé si ké rel met el uta sí tó vég zés köz lé -
sét köve tõen nyolc na pon be lül is mé tel ten ké rik a cég be -
jegy zé sét, az el uta sí tás hoz fû zõ dõ jog kö vet kez mé nyek
nem al kal maz ha tó ak, és a ko ráb bi el já rás so rán be nyúj tott
ok ira to kat is mé tel ten fel le het hasz nál ni az új be jegy zé si
ké re lem hez. A ha tár idõ el mu lasz tá sa  miatt iga zo lás nak
nincs he lye.

10. Cím

A változásbejegyzési eljárás eltérõ szabályai

50.  § (1) A vál to zás be jegy zé si el já rás ra – az e tör vény -
ben fog lalt ki vé te lek kel, il let ve a (2)–(3) be kez dés ben fog -
lalt el té ré sek kel – a cég be jegy zé sé re vo nat ko zó el já rás
ren del ke zé sei meg fele lõen irány adók.

(2) Az egy sze rû sí tett cég el já rás sza bá lyai (49.  §) a vál -
to zás be jegy zé si el já rás ban nem al kal maz ha tók. Ha a cég
lé te sí tõ ok ira ta szer zõ dés min ta alap ján ké szült, a vál to zás -
be jegy zé si ké re lem ese tén az 1. és 2. szá mú mel lék let sze -
rin ti ira to kat kell csa tol ni.

(3) A vál to zás be jegy zé si ké re lem el bí rá lá sá ra egy sé ge -
sen a 46.  §-ban meg ha tá ro zott ügy in té zé si ha tár idõk vo -
nat koz nak.

(4) Ha a cég lé te sí tõ ok ira ta szer zõ dés min ta alap ján ké -
szült, a vál to zás be jegy zé si ké re lem ér de mi vizs gá la tát bí -
ró sá gi tit kár, fo gal ma zó vagy bí ró sá gi ügy in té zõ is le foly -
tat hat ja, azon ban a vál to zás be jegy zé si ké rel met el uta sí tó
vég zést, va la mint olyan vég zést, amely el len kü lön fel leb -
be zés nek van he lye, csak a cég bí ró elõ ze tes hoz zá já ru lá sá -
val hoz hat.

(5) Ha a vál to zás (a vál to zás sal érin tett adat) be jegy zé se
kö te le zõ és a cég bí ró ság a vál to zás be jegy zé si ké rel met el -
uta sít ja, ez a jog sza bá lyok nak meg fe le lõ vál to zás be jegy -
zé si ké re lem be nyúj tá sa alól nem men te sít.

(6) Vál to zás be jegy zé si ké re lem ese tén – tör vény el té rõ
ren del ke zé sé nek hi á nyá ban – a 34.  § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ha tár idõt a vál to zás be kö vet ke zé sé tõl kell
szá mí ta ni.

11. Cím

A létesítõ okirat módosítása

51.  § (1) A lé te sí tõ ok irat mó do sí tá sát vál to zás be jegy zé -
si ké re lem be nyúj tá sá val kell be je len te ni a cég bí ró ság nak
ab ban az eset ben is, ha a vál to zás a cég jegy zék más ada tát
nem érin ti.

(2) Ha a lé te sí tõ ok irat tar tal ma vál to zik – akár a lé te sí tõ
ok irat kü lön ok irat ban tör té nõ mó do sí tá sa, akár a leg fõbb
szerv ha tá ro za ta út ján –, a vál to zás be jegy zé si ké re lem hez
ezen ok irat mel lett csa tol ni kell a lé te sí tõ ok irat vál to zá -
sok kal egy sé ges szer ke zet be fog lalt szö ve gét is. Az egy sé -
ges szer ke zet be fog lalt lé te sí tõ ok irat ban ha tá lyo sí ta ni kell 
azo kat az ada to kat is, ame lye ket tör vény csak ala pí tás ese -
tén ír elõ a lé te sí tõ ok irat tar tal ma ként (pl. a kft. tag ja i nak
vál to zá sa, az új ve ze tõ tiszt ség vi se lõ sze mé lye).

(3) Az egy sé ges szer ke zet be fog lalt lé te sí tõ ok ira ton a
jogi kép vi se lõ iga zol ja, hogy a lé te sí tõ ok irat egy sé ges
szer ke zet be fog lalt szö ve ge meg fe lel a lé te sí tõ ok irat-mó -
do sí tá sok alap ján ha tá lyos tar tal má nak. Az egy sé ges szer -
ke ze tû ok irat ból egy ér tel mû en ki kell tûn nie, hogy az egy -
sé ges szer ke ze tû ok irat el ké szí té sé re a lé te sí tõ ok irat mely
pont já nak vál to zá sa adott okot. Az egy sé ges szer ke ze tû
ok ira tot a tár sa ság tag ja i nak (rész vé nye se i nek) nem kell
alá ír ni uk.

(4) Ha a cég bí ró ság a cé get a 42.  § (1) be kez dé se alap ján 
az Eu ró pai Unió va la mely hi va ta los nyel vén is nyil ván tart -
ja, a vál to zás be jegy zé si ké re lem hez csa tol ni kell a meg vál -
to zott cég jegy zék ada tok hi te les for dí tá sát, a lé te sí tõ ok irat
tar tal má nak vál to zá sa ese tén a lé te sí tõ ok irat mó do sí tá sá -
nak, il let ve a lé te sí tõ ok irat-vál to zá sok kal egy sé ges szer -
ke zet be fog lalt szö ve gé nek hi te les for dí tá sát is.

12. Cím

A létesítõ okirat módosítása szerzõdésmintára 
vagy szerzõdésmintáról történõ áttéréssel

52.  § (1) Az e tör vény mel lék le té ben fog lalt szer zõ dés -
min ta al kal ma zá sá val ké szült lé te sí tõ ok irat szer zõ dés min -
ta al kal ma zá sá val mó do sít ha tó. Eb ben az eset ben a meg -
vál to zott tar ta lom nak meg fe le lõ új szer zõ dés min tát kell
ki töl te ni, mely egy ben az egy sé ges szer ke ze tû lé te sí tõ ok -
irat nak is mi nõ sül.
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(2) A köz ke re se ti, be té ti vagy a kor lá tolt fe le lõs sé gû tár -
sa ság tag jai el ha tá roz hat ják, hogy a vál to zás be jegy zé si ké -
re lem hez kap cso ló dó an – a ko ráb ban nem hasz nált – szer -
zõ dés min ta al kal ma zá sá ra tér nek át. A dön tés meg ho za ta -
lá hoz az adott tár sa sá gi for ma ese tén a lé te sí tõ ok irat mó -
do sí tá sá ra irány adó sza bá lyo kat kell al kal maz ni. Az át té -
rés el ha tá ro zá sa ese té ben a meg vál to zott ada tok nak meg -
fe le lõ szer zõ dés min tát kell ki töl te ni, amely a ko ráb bi lé te -
sí tõ ok irat he lyé be lép. A szer zõ dés min ta egy ben egy sé ges 
szer ke ze tû lé te sí tõ ok irat nak is mi nõ sül. A szer zõ dés min ta 
al kal ma zá sá ra tör té nõ át té rés kö vet kez té ben a cég bí ró ság
a vál to zás be jegy zé si ké rel met, va la mint az egy sé ges szer -
ke ze tû lé te sí tõ ok ira tot – az ügy in té zé si ha tár idõ ki vé te lé -
vel – a 48.  §-ban fog lal tak sze rint bí rál ja el.

(3) Ha a lé te sí tõ ok irat szer zõ dés min ta al kal ma zá sá val
ké szült, a cég tag jai el ha tá roz hat ják, hogy lé te sí tõ ok ira tuk 
mó do sí tá sa so rán szer zõ dés min tát már nem al kal maz nak.
Ilyen kor új lé te sí tõ ok ira tot kell ké szí te ni a meg vál to zott
ada tok kal, amely a szer zõ dés min ta al kal ma zá sá val ké szült 
lé te sí tõ ok irat he lyé be lép, és amely egy ben egy sé ges szer -
ke ze tû lé te sí tõ ok irat nak is mi nõ sül. A dön tés ho za tal ra a
(2) be kez dés ben fog lalt sza bá lyok irány adók. A szer zõ -
dés min ta al kal ma zá sá ról tör té nõ át té rés kö vet kez té ben a
cég bí ró ság a vál to zás be jegy zé si ké rel met, va la mint az
egy sé ges szer ke ze tû lé te sí tõ ok ira tot a 46.  §-ban fog lal tak
sze rint bí rál ja el.

(4) Az (1)–(3) be kez dés sze rint el ké szí tett egy sé ges
szer ke ze tû lé te sí tõ ok irat ese té ben az 51.  § (2)–(4) be kez -
dé sé ben fog lal ta kat meg fele lõen al kal maz ni kell.

13. Cím

A változásbejegyzési kérelemre vonatkozó
egyes rendelkezések

53.  § (1) A vál to zást il le ték és köz zé té te li költ ség té rí tés
meg fi ze té se nél kül le het be je len te ni a cég bí ró sá gon, ha a
vál to zás a cég te vé keny sé gi kö rét érin ti – ide ért ve a sta -
tisz ti kai no menk la tú ra (TE Á OR-szá mok) vál to zá sát is –,
il let ve, ha a vál to zás ál la mi vagy ön kor mány za ti dön tés
alap ján a cég szék he lyé nek (te lep he lyé nek, fi ók te le pé nek) 
más me gye ille té kességi te rü le té hez való csa to lá sá ra vagy
a cég jegy zék be be jegy zett hely ség név, ut ca név, il let ve
ház szám vál to zá sá ra vo nat ko zik.

(2) Az adó szám, va la mint a sta tisz ti kai szám jel vál to zá -
sát az azt meg ál la pí tó szer ve zet, a cég pénz for gal mi szám -
lá já val kap cso la tos vál to zást pe dig a szám lát ve ze tõ pénz -
ügyi in téz mény köz li a cég bí ró ság gal elekt ro ni kus úton. A
vál to zás be jegy zé se – il le ték és köz zé té te li költ ség té rí tés
meg fi ze té se nél kül – au to ma ti ku san, elekt ro ni kus úton tör -
té nik meg.

(3) A cég ké rel mé re a cég bí ró ság a cég jegy zék nek és a
cég ira tok nak az Eu ró pai Unió hi va ta los nyel vén tör té nõ
nyil ván tar tá sát tör li.

14. Cím

A cég székhelye változásának bejegyzésére
irányuló eljárás

54.  § (1) A cég szék he lyé nek más cég bí ró ság ille té -
kességi te rü le té re tör té nõ át he lye zé sét, mint vál to zást a
ko ráb bi szék hely sze rin ti cég bí ró sá gon kell elõ ter jesz te ni.
A cég bí ró ság – a szék hely vál to zást meg elõ zõ vál to zás be -
jegy zé si ké rel mek el bí rá lá sa után – in téz ke dik az át té tel -
rõl.

(2) A cég bí ró ság az ere de ti cég ira to kat kül di meg az új
szék hely sze rint illeté kes cég bí ró ság ré szé re, amely a cég -
jegy zék ada ta it, il let ve az elekt ro ni ku san nyil ván tar tott
cég ira to kat elekt ro ni kus úton ve szi át. A cég ira tok meg -
kül dé sé vel egy ide jû leg az át té tel té nyét a cég nyil ván tar -
tás ban fel kell tün tet ni.

(3) A cég nyil ván tar tá sát a ko ráb bi szék hely sze rin ti
cég bí ró ság nál csak ak kor le het meg szün tet ni, ha az új
szék hely be jegy zé se már meg tör tént. Eb ben az eset ben a
ko ráb bi szék hely sze rint ille té kes cég bí ró ság a cé get a
nyil ván tar tá sá ból az új szék hely be jegy zé sé nek nap já val
ki ve ze ti.

(4) Az eu ró pai rész vény tár sa ság, il let ve az eu ró pai szö -
vet ke zet szék he lyé nek át he lye zé sé re irá nyu ló el já rás so -
rán a szék hely át he lye zés vég re haj tá sa ér de ké ben a cég bí -
ró ság vég zés ben ta nú sít ja, hogy a szék hely át he lye zés re
irá nyu ló el já rás a jog sza bá lyi elõ írásoknak meg fele lõen
folyt le, és az eu ró pai rész vény tár sa ság, il let ve az eu ró pai
szö vet ke zet a szük sé ges in téz ke dé se ket meg tet te, va la mint 
a for mai elõ írásokat tel je sí tet te.

(5) Ha az eu ró pai gaz da sá gi egye sü lés, az eu ró pai rész -
vény tár sa ság, va la mint az eu ró pai szö vet ke zet a szék he -
lyé nek más tag ál lam ba tör té nõ át he lye zé sét ha tá roz za el,
szék hely-át he lye zé si ter vet kell a cég bí ró ság hoz be nyúj ta -
nia, mely tar tal maz za a ter ve zett új szék he lyét. Ez zel egy -
ide jû leg a cég nek a szék hely-át he lye zé si ter vet a Cég köz -
löny ben is köz zé kell ten nie. A szék hely át he lye zés kö vet -
kez té ben a cég nek a ma gyar or szá gi cég jegy zék bõl való
tör lé sé re a má sik tag ál lam ban lévõ új szék hely cég be jegy -
zé sé nek az Eu ró pai Kö zös sé gek Hi va ta los Lap já ban tör -
tént köz zé té te lét köve tõen har minc na pon be lül, hi va tal ból 
ke rül sor.

15. Cím

A jogutód nélküli megszûnés bejegyzése iránti eljárás

55.  § (1) A cég nek – az egy sze rû sí tett vég el szá mo lás ki -
vé te lé vel – ti zen öt na pon be lül vál to zás ként be kell je len -
te nie a cég bí ró ság nak a vég el szá mo lás meg in dí tá sát. Tör -
vény ben meg ha tá ro zott ese tek ben a cég bí ró ság hi va tal ból
ren de li el a vég el szá mo lást és az ez zel össze füg gõ cég -
jegy zé ka dat vál to zá so kat is hi va tal ból jegy zi be a cég jegy -
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zék be. A hi va tal ból ki je lölt vég el szá mo ló az alá írá si cím -
pél dá nyát jogi kép vi se lõ köz re mû kö dé se nél kül, a ki ren -
de lé sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül kö te les be nyúj ta ni
a cég bí ró ság nak. A vég el szá mo lás le foly ta tá sá nak és a
vég el szá mo lás sal kap cso la tos vál to zá sok be jegy zé sé nek
rész le tes sza bá lya it a VIII. Fe je zet tar tal maz za.

(2) A vég el szá mo lás alatt álló cég cég jegy zék ada ta i nak
vál to zá sa it a vég el szá mo ló, a fel szá mo lás alatt álló cég
– ide ért ve a kül föl di vál lal ko zás ma gyar or szá gi fi ók te le pét 
is – cég jegy zé ke ada ta i nak vál to zá sa it pe dig a fel szá mo ló -
biz tos kö te les be je len te ni a cég bí ró ság nak.

(3) A ki je lölt fel szá mo ló biz tos az alá írá si cím pél dá nyát
jogi kép vi se lõ köz re mû kö dé se nél kül, a ki ren de lé sé tõl
szá mí tott ti zen öt na pon be lül kö te les be nyúj ta ni a cég bí ró -
ság nak.

56.  § (1) A kül föl di szék he lyû vál lal ko zás ma gyar or szá -
gi fi ók te le pé nek és az eu ró pai gaz da sá gi egye sü lés te lep -
he lyé nek meg szün te té se irán ti ké rel met a cég nek vál to zás -
ként kell a cég bí ró ság hoz be nyúj ta nia.

(2) A fi ók te lep tör lé sé re – amennyi ben a fi ók te lep nem
fi ze tés kép te len – vég el szá mo lás le foly ta tá sa nél kül ke rül
sor, azt köve tõen, hogy a cég a tör lés hez szük sé ges, a rá
vo nat ko zó anya gi jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek
meg lé tét iga zol ta.

(3) Kül föl di szék he lyû vál lal ko zás ma gyar or szá gi fi ók -
te le pe, va la mint eu ró pai gaz da sá gi egye sü lés te lep he lye
ese tén a cég nek vál to zás ként be kell je len te nie azt is, ha a
kül föl di vál lal ko zás el len in dult fi ze tés kép te len ség meg ál -
la pí tá sa irán ti el já rás (csõd-, il let ve fel szá mo lá si el já rás)
vagy vég el szá mo lás.

(4) Ha a kül föl di szék he lyû vál lal ko zás meg szûnt és ezt
meg elõ zõ en, erre fi gye lem mel a (3) be kez dés ben meg ha -
tá ro zot tak nem kér ték az (1)–(2) be kez dés sze rint a meg -
szün te tést, il let ve a tör lést, a cég bí ró ság a (3) be kez dés ben
meg je lölt szer ve ze tet hi va tal ból tör li a cég nyil ván tar tás -
ból.

(5) Az (1)–(4) be kez dés ben fog lal tak meg fele lõen
irány adók a kül föl di ek ma gyar or szá gi ke res ke del mi kép -
vi se le té nek tör lé sé re is.

16. Cím

A cég átalakulásának bejegyzése iránti eljárás

57.  § (1) Át ala ku lás (cég for ma vál tás, egye sü lés, szét vá -
lás) ese tén a ké re lem el bí rá lá sá ra nyit va álló ha tár idõ har -
minc mun ka nap, amely ak kor kez dõ dik, ami kor az át ala -
ku lás ban részt vevõ va la mennyi cég cég ira ta az el já rás ra
ille té kes cég bí ró ság ren del ke zé sé re áll.

(2) Ha az át ala ku ló cég az át ala ku lás idõ pont ját meg ha -
tá roz za, az át ala ku lás nem a cég be jegy zés nap já val, ha nem 
a cég ál tal meg adott na pon kö vet ke zik be. A cég ál tal meg -

ha tá ro zott idõ pont nem le het ké sõb bi, mint a ké re lem cég -
bí ró ság hoz tör tént be nyúj tá sát kö ve tõ ki lenc ve ne dik nap,
il let ve nem le het ko ráb bi, mint a cég be jegy zés nap ja. Ha a
cég ál tal meg ha tá ro zott idõ pont a cég be jegy zés nap ját
meg elõz né, a cég bí ró ság az át ala ku lás idõ pont ja ként a
cég be jegy zés nap ját tün te ti fel.

(3) A cég for ma vál to zá sa ese tén a cég át ala ku lá sát a lé -
te sí tõ ok irat alá írá sá tól, il let ve el fo ga dá sá tól szá mí tott hat -
van na pon be lül kell be je len te ni a jog elõd cég szék he lye
sze rint ille té kes cég bí ró ság nak. Ez zel egy ide jû leg kér ni
kell a jog elõd cég tör lé sét is.

(4) A cég for ma vál to zás ról a jog elõd cég szék he lye sze -
rin ti cég bí ró ság dönt. A cég bí ró ság a jog elõd cé get – a jog -
utód ra tör té nõ uta lás sal – tör li, egy út tal a jog utód cé get a
cég jegy zék be be jegy zi. Ezt köve tõen szük ség sze rint ren -
del ke zik a cég ira tok nak a jog utód cég szék he lye sze rint
ille té kes cég bí ró ság hoz való meg kül dé sé rõl.

58.  § (1) Az össze ol va dás be jegy zé se irán ti ké rel met a
jog utód cég szék he lye sze rint ille té kes cég bí ró sá gon kell
elõ ter jesz te ni a jog utód cég lé te sí tõ ok ira tá nak alá írá sá tól,
il let ve el fo ga dá sá tól szá mí tott hat van na pon be lül. Egy -
ide jû leg kér ni kell a jog elõd cé gek tör lé sét is. A ké re lem -
ben fel kell tün tet ni va la mennyi össze ol va dó cég szék he -
lyét és cég jegy zék szá mát.

(2) Ha az össze ol va dó cé gek szék he lye a jog utód cég
szék he lyé tõl el té rõ cég bí ró ság ille té kességi te rü le tén van,
a jog utód cég szék he lye sze rint illeté kes cég bí ró ság meg -
ke re sé sé re a jog elõd(ök) szék he lye sze rin ti cég bí ró ság in -
téz ke dik a cég ira tok nak a jog utód cég szék he lye sze rin ti
cég bí ró ság hoz való meg kül dé sé rõl. Ez zel egy ide jû leg a
cég nyil ván tar tás ban az ira tok meg kül dé sé nek té nyét rög -
zí ti. Ezt meg elõ zõ en so ron kí vül dön te nie kell a még fo lya -
mat ban lévõ vál to zás be jegy zé si ké rel mek rõl.

(3) Az össze ol va dás be jegy zé sé re a jog utód cég szék he -
lye sze rin ti cég bí ró ság ille té kes, amely egy ben tör li a jog -
elõ dö ket a cég jegy zék bõl a jog utód ra tör té nõ uta lás sal.

59.  § (1) A be ol va dás be jegy zé se irán ti ké rel met az át -
ve võ cég szék he lye sze rin ti cég bí ró sá gon kell elõ ter jesz te -
ni, az át ve võ cég lé te sí tõ ok ira ta mó do sí tá sá nak alá írá sá -
tól, il let ve el fo ga dá sá tól, en nek hi á nyá ban az egye sü lé si
szer zõ dés jó vá ha gyá sá tól (alá írá sá tól) szá mí tott hat van
na pon be lül. Egy ide jû leg kér ni kell a jog elõd be ol va dó
cég(ek) tör lé sét is. A ké re lem ben fel kell tün tet ni va la -
mennyi be ol va dó cég szék he lyét és cég jegy zék szá mát.

(2) Ha a be ol va dó cég(ek) szék he lye az át ve võ cég szék -
he lyé tõl el té rõ cég bí ró ság ille té kességi te rü le tén van, az
át ve võ cég szék he lye sze rint illeté kes cég bí ró ság meg ke -
re sé sé re a be ol va dó cég(ek) szék he lye sze rin ti cég bí ró ság
in téz ke dik a cég ira tok nak az át ve võ cég szék he lye sze rin ti
cég bí ró ság hoz való meg kül dé sé rõl. Ez zel egy ide jû leg a
cég nyil ván tar tás ban az ira tok meg kül dé sé nek té nyét rög -
zí ti. Ezt meg elõ zõ en a be ol va dás el ha tá ro zá sa elõtt be -
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nyúj tott vál to zás be jegy zé si ké rel mek rõl so ron kí vül ren -
del kez nie kell.

(3) A be ol va dás el bí rá lá sá ra az át ve võ cég szék he lye
sze rin ti cég bí ró ság illeté kes. A cég bí ró ság be jegy zi az át -
ve võ cég cég jegy zé ké ben a be ol va dás sal be kö vet ke zett
vál to zá so kat, egy ben tör li a cég jegy zék bõl a be ol va dó cé -
ge ket, a jog utód ra tör té nõ uta lás sal.

60.  § (1) Ha az eu ró pai rész vény tár sa ság ala pí tá sa be ol -
va dás sal tör té nik, és en nek foly tán az át ve võ rész vény tár -
sa ság cég for má ja eu ró pai rész vény tár sa ság cég for má ra
vál to zik, a cég bí ró ság az eu ró pai rész vény tár sa sá got az új
cég for má nak meg fele lõen új cég jegy zék szám mal jegy zi
be. Az át ve võ cég ko ráb bi, il let ve az új cég for ma sze rin ti
cég jegy zé ké ben utal ni kell arra, hogy az át ve võ rész vény -
tár sa ság a be ol va dás so rán cég for mát vál toz ta tott. A ko -
ráb bi cég for ma tör lé se nem je len ti az át ve võ rész vény tár -
sa ság mint jogi sze mély meg szû né sét, il let ve új jogi sze -
mély lét re jöt tét.

(2) Ha az eu ró pai rész vény tár sa ság át ala ku lás (egye sü -
lés) út ján jön lét re, a cég be jegy zé se irán ti ké rel met a jog -
utód cég szék he lye sze rint ille té kes cég bí ró ság nál kell elõ -
ter jesz te ni. A cég be jegy zés so rán a jog elõd cé gek tör lé sé re 
vo nat ko zó ren del ke zé se ket csak ak kor kell al kal maz ni, ha
azok szék he lye Ma gyar or szá gon van.

(3) Az eu ró pai rész vény tár sa ság be jegy zé se irán ti ké rel -
met az eu ró pai rész vény tár sa ság ról  szóló tör vény ben meg -
ha tá ro zott kü lön le ges tár gya ló tes tü let meg ala ku lá sá tól
szá mí tott nyolc hó na pon be lül kell be nyúj ta ni. Ha a tár -
gya lá si idõ szak meg hosszab bo dik, a be nyúj tás ra nyit va
álló ha tár idõ a tár gya lá si idõ szak le jár tát kö ve tõ hat van
nap.

61.  § (1) A cé gek szét vá lás for má já ban meg va ló su ló át -
ala ku lá sa so rán az 57.  § (3)–(4) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott ren del ke zést az zal az el té rés sel kell al kal maz ni, hogy
so ron kí vül dön te ni kell a jog elõd cég még fo lya mat ban
lévõ vál to zás be jegy zé si ké rel mé rõl és ki vá lás ese té ben a
jog elõd cég tör lé sé re nem ke rül sor.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt sza bá lyok irány adók ab -
ban az eset ben is, ha a cég szét vá lá sa olyan mó don tör té -
nik, hogy a ki vált ta gok nem új gaz da sá gi tár sa sá got hoz -
nak lét re, ha nem már mû kö dõ gaz da sá gi tár sa ság ba lép nek 
be tag ként (rész vé nyes ként). A mû kö dõ gaz da sá gi tár sa -
ság cég jegy zék ada ta i ban szük sé ges eset le ges mó do sí tá so -
kat a szét vá ló cég szék he lye sze rint ille té kes cég bí ró ság
jegy zi be a cég jegy zék be.

17. Cím

A cég törlése a cégjegyzékbõl

62.  § (1) A cég a vég el szá mo lá si el já rás le foly ta tá sa
után, il let ve – ha a cég for má ra irány adó tör vény ezt meg -

en ge di – en nek hi á nyá ban is kér he ti a tör lé sét a cég nyil -
ván tar tás ból. A ké re lem el bí rá lá sá ra a vál to zás be jegy zé si
ké re lem el in té zé sé re vo nat ko zó ren del ke zé sek meg fele -
lõen irány adók.

(2) A cég bí ró ság a cé get hi va tal ból tör li
a) a fel szá mo lá si el já rást le foly ta tó bí ró ság nak a cég

meg szün te té sé rõl  szóló, elekt ro ni kus úton meg kül dött jog -
erõs vég zé se alap ján,

b) a hi va tal ból el ren delt vég el szá mo lás be fe je zé sét
köve tõen, il let ve

c) a tör vényességi fel ügye le ti el já rás ban ho zott in téz -
ke dés vagy meg szün te té si el já rás kö vet kez té ben.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott vég zé sek el len – a
92.  § (3) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – sem fel leb be zés -
nek, sem fe lül vizs gá lat nak nincs he lye.

(4) A cég a cég jegy zék bõl való tör lés sel szû nik meg. A
cég jegy zék azt is tar tal maz za, hogy a tör lés re ké re lem re
vagy hi va tal ból ke rült-e sor.

18. Cím

A cégbíróság adatszolgáltatási,
 illetve a cég tájékoztatási kötelezettsége

63.  § (1) A cég bí ró ság a cég be jegy zé sé rõl, a cég nyil -
ván tar tás ban át ve ze tett vál to zá sok ról (pl. a cég szék he lyé -
nek, a tu laj do no sok sze mé lyé nek vál to zá sá ról), va la mint
az el já rás meg szün te té sé rõl, a be jegy zé si ké re lem el uta sí -
tá sá ról, il let ve a cég tör lé sé rõl ér te sí ti a te rü le ti leg ille té kes 
gaz da sá gi ka ma rát, adó ha tó sá got, va la mint a Köz pon ti
Sta tisz ti kai Hi va talt. A cég bí ró ság a cég be jegy zé sé rõl,
szék he lyé nek vál to zá sá ról, a cég tör lé sé rõl, az el já rás
meg szün te té sé rõl ada tot szol gál tat a Pénz ügyi Szer ve ze -
tek Ál la mi Fel ügye le te, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si
Pénz tár, to váb bá az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz -
ga tó ság és te rü le ti igaz ga tá si szer ve ik ré szé re. Az ér te sí -
tést, il let ve az adat szol gál ta tást a Cég szol gá lat elekt ro ni -
kus úton tel je sí ti.

(2) A kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság és a rész vény tár sa -
ság a be jegy zé sét köve tõen írás be li kép vi se le te, il let ve hi -
va ta los le ve le zé se so rán – ide ért ve az elekt ro ni kus le ve le -
zést is –, va la mint a hon lap ján kö te les fel tün tet ni a cé get
nyil ván tar tó cég bí ró ság ne vét, a cég ne vét és szék he lyét, a
cég cég jegy zék szá mát, to váb bá szük ség sze rint a cég fel -
szá mo lá sá ra, il let ve vég el szá mo lá sá ra uta ló tol da tot. A
cég – vá lasz tá sa sze rint – fel tün tet he ti a jegy zett tõ ké jét is.
Eb ben az eset ben azon ban a cég jegy zék ben sze rep lõ jegy -
zett tõke fel tün te té se mel lett meg kell je löl ni an nak tény le -
ge sen ren del ke zés re bo csá tott össze gét is.

(3) Eu ró pai gaz da sá gi egye sü lés ese té ben a (2) be kez -
dés ben fog lal ta kon túl me nõ en a cég írás be li kép vi se le te,
il let ve hi va ta los le ve le zé se so rán azt is fel kell tün tet ni, ha
a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk kép vi se le ti joga együt tes.
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(4) Kül föl di vál lal ko zás ma gyar or szá gi fi ók te le pé nek,
va la mint kül föl di ek ma gyar or szá gi köz vet len ke res ke del -
mi kép vi se le té nek, il let ve az eu ró pai gaz da sá gi egye sü lés
te lep he lyé nek írás be li kép vi se le te, il let ve hi va ta los le ve le -
zé se so rán a kül föl di vál lal ko zás ra vo nat ko zó ada to kat
kell fel tün tet ni a (2)–(3) be kez dés nek meg fele lõen. Emel -
lett sze re pel tet ni kell a fi ók te lep, va la mint a ke res ke del mi
kép vi se let, il let ve a te lep hely cég jegy zé két ve ze tõ cég bí -
ró ság ne vét és a cég ne vét, szék he lyét, va la mint cég jegy -
zék szá mát is.

V. Fejezet

JOGORVOSLATOK

1. Cím

A cégbejegyzést (változásbejegyzést) elutasító végzés
elleni fellebbezés

64.  § (1) A cég be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) ké rel met 
el uta sí tó, vagy – ha a vál to zás be jegy zé si ké re lem egyes ré -
szei el kü lö nít he tõk – a vál to zás be jegy zé si ké rel met rész -
ben el uta sí tó vég zés el len a cég, to váb bá az, aki re a vég zés
ren del ke zést tar tal maz – a ren del ke zés rá vo nat ko zó ré sze
el len, a cég szá má ra nyit va álló ha tár idõn be lül – fel leb be -
zés sel él het.

(2) A hi va tal ból meg ho zott be jegy zé si vég zés el len
nincs he lye fel leb be zés nek, il let ve fe lül vizs gá lat nak, ha a
be jegy zés re más bí ró ság vagy ha tó ság ha tá ro za ta alap ján
ke rült sor (26.  §).

2. Cím

A cégbejegyzést (változásbejegyzést) elrendelõ végzés
hatályon kívül helyezése iránti per

65.  § (1) A ké re lem nek helyt adó cég be jegy zé si (vál to -
zás be jegy zé si) vég zés el len fel leb be zés nek nincs he lye. A
vég zés vagy az an nak meg ho za ta la alap já ul szol gá ló ira tok 
jog sza bály ba üt kö zé se  miatt az ügyész, va la mint az, aki re
a vég zés ren del ke zést tar tal maz – a ren del ke zés õt érin tõ
ré szé re vo nat ko zó an – pert in dít hat a cég el len a vég zés ha -
tá lyon kí vül he lye zé se iránt a cég szék he lye sze rint ille té -
kes me gyei bí ró ság elõtt. A cég ké re lem re tör té nõ tör lé sét
el ren de lõ vég zés el len a pert a bí ró ság ál tal ki ren delt ügy -
gond nok el len kell meg in dí ta ni.

(2) A per meg in dí tá sá nak a vég zés Cég köz löny ben való
köz zé té te lé tõl szá mí tott har minc na pon be lül van he lye. A
ha tár idõ el mu lasz tá sa jog vesz tés sel jár.

(3) A ke re set le vél ben, il let ve az el já rás so rán csak olyan 
jog sza bály sér tés re le het hi vat koz ni, ame lyet a cég be jegy -

zé si (vál to zás be jegy zé si) el já rás ban a cég bí ró ság nak ész -
lel nie kel lett vol na.

66.  § (1) Ha a cég be jegy zést (vál to zás be jegy zést) el ren -
de lõ vég zés vagy a meg ho za ta la alap já ul szol gá ló irat jog -
sza bály sér tõ, a bí ró ság meg fe le lõ ha tár idõ tû zé sé vel fel -
hív ja a cé get a jog sza bály sér tõ ál la pot meg szün te té sé hez
szük sé ges in téz ke dé sek meg té te lé re.

(2) Ha az (1) be kez dés ben fog lalt in téz ke dé sek ered -
mény re ve zet nek, a bí ró ság íté le té ben a vég zést ha tá lyá -
ban fenn tart ja és fel hív ja a cég bí ró sá got, hogy tör -
vényességi fel ügye le ti jog kö ré ben hi va tal ból je gyez ze be
vagy tö röl je az érin tett cég jegy zék ada tot, il let ve – in do kolt 
eset ben – hív ja fel a cé get a be jegy zés hez szük sé ges to váb -
bi ada tok be je len té sé re, il let ve a tör vényes ál la pot hely re -
ál lí tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek meg té te lé re.

(3) Ha a vál to zás be jegy zést el ren de lõ vég zés ha tá lyon
kí vül he lye zé se irán ti per ben a jog sza bály sér tés nem kü -
szö böl he tõ ki, vagy a cég a bí ró ság fel hí vá sá nak nem tesz
ele get, a bí ró ság a vég zést, il let ve a vég zés ben sze rep lõ
töb bi adat tól el kü lö nít he tõ jog sza bály sér tõ ada tot ha tá -
lyon kí vül he lye zi és a (2) be kez dés meg fe le lõ al kal ma zá -
sá val jár el az zal, hogy az utób bi eset ben a cég gel szem ben
tör vényességi fel ügye le ti in téz ke dés al kal ma zá sát is kez -
de mé nyez he ti.

67.  § Ha a cég be jegy zést (vál to zás be jegy zést) el ren de lõ 
vég zés jog sza bály sér tõ, azon ban a jog sza bály sér tés cse -
kély je len tõ sé gû és cég jegy zék ada tot nem érint, a bí ró ság
a vég zést a jog sza bály sér tés meg ál la pí tá sa mel lett – to váb -
bi in téz ke dés el ren de lé se nél kül – ha tá lyá ban fenn tart ja.

68.  § (1) Ha a per ben a fel pe res a cég be jegy zé si (vál to -
zás be jegy zé si) vég zés jog sza bály ba üt kö zé sét az alap já ul
szol gá ló lé te sí tõ ok irat nak, il let ve mó do sí tá sá nak a vég -
zés ben fog lalt cég jegy zé ka dat tal össze füg gõ ér vény te len -
sé gé re ala pít ja, a bí ró ság a per so rán meg kí sér li az ér vény -
te len sé gi ok ki kü szö bö lé sét.

(2) Ha az ér vény te len ség oka már nem áll fenn, a vég -
zést ha tá lyá ban fenn tart ja és a 66.  § (2) be kez dé sé ben fog -
lal tak sze rint fel hív ja a cég bí ró sá got a szük sé ges in téz ke -
dé sek meg té te lé re.

(3) Ha az ér vény te len sé gi ok vál to zat la nul fenn áll, a bí -
ró ság a vál to zás be jegy zé si vég zést az íté le té ben meg ha tá -
ro zott idõ pont tal ha tá lyon kí vül he lye zi és a lé te sí tõ ok irat
mó do sí tá sát az íté let ho za talt kö ve tõ meg ha tá ro zott idõ -
pon tig ha tá lyos sá nyil vá nít ja. Ez az idõ pont nem le het ké -
sõb bi, mint az íté let jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott ki -
lenc ven nap. A bí ró ság íté le té ben emel lett fel hív ja a cég bí -
ró sá got a 66.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt in téz ke dé sek
meg té te lé re.

(4) A cég be jegy zé sé re vo nat ko zó vég zés tel jes ha tá -
lyon kí vül he lye zé sé nek, il let ve a lé te sí tõ ok irat ér vény te -
len sé ge meg ál la pí tá sá nak csak a gaz da sá gi tár sa sá gok ról
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 szóló 2006. évi IV. tör vény (a továb biak ban: Gt.) 12.  §
(4) be kez dé sé ben fog lalt ér vény te len sé gi ok fenn ál lá sa
ese tén van he lye. Eb ben az eset ben a bí ró ság a 69.  § (4) be -
kez dé sé ben fog lal tak sze rint jár el. A Gt.-ben nem em lí tett
más ér vény te len sé gi ok fenn ál lá sa ese té ben a bí ró ság íté le -
té ben az ér vény te len ség meg ál la pí tá sa mel lett a vég zést
ha tá lyá ban fenn tart ja és a 66.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak
sze rint fel hív ja a cég bí ró sá got a szük sé ges in téz ke dé sek
meg té te lé re.

3. Cím

A cégalapítás érvénytelenségének
megállapítása iránti per

69.  § (1) A cég be jegy zé sét köve tõen a cég ala pí tá sa ér -
vény te len sé gé nek meg ál la pí tá sa iránt a cég el len a cég be -
jegy zé sét el ren de lõ vég zés Cég köz löny ben tör té nõ köz zé -
té te lé tõl szá mí tott hat hó na pos jog vesz tõ ha tár idõn be lül a
cég szék he lye sze rint ille té kes me gyei bí ró ság elõtt in dít -
ha tó per. A per in dí tás ra az ügyész, il let ve az jo go sult, aki
jogi ér de két va ló szí nû sí ti.

(2) Per in dí tás nak va la mennyi cég for ma te kin te té ben
csak a Gt. 12.  §-ának (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ér -
vény te len sé gi ok fenn ál lá sa ese té ben van he lye.

(3) A bí ró ság a per ben meg fe le lõ ha tár idõ tû zé sé vel fel -
hív ja a cé get az ér vény te len sé gi ok meg szün te té sé hez
szük sé ges in téz ke dé sek meg té te lé re. Ha az in téz ke dé sek
ered mény re ve zet nek, a bí ró ság íté le té ben csak az ér vény -
te len ség té nyét ál la pít ja meg és fel hív ja a cég bí ró sá got a
66.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt in téz ke dé sek meg té te lé re.

(4) Ha az ér vény te len ség oka nem kü szö böl he tõ ki vagy
a cég a bí ró ság fel hí vá sá nak nem tesz ele get, a bí ró ság a
cég ala pí tás ér vény te len sé gé nek meg ál la pí tá sa mel lett az
íté le té ben meg ál la pí tott idõ pon tig a lé te sí tõ ok ira tot ha tá -
lyos sá nyil vá nít ja. Az íté let ben meg ha tá ro zott ha tá lyos sá -
gi idõ pont nem le het ké sõb bi, mint az íté let jog erõ re emel -
ke dé sé tõl szá mí tott ki lenc ven nap. Emel lett fel hív ja a cég -
bí ró sá got, hogy in téz ked jen a cég meg szûnt nek nyil vá ní -
tá sá ról és eh hez kap cso ló dó an vég el szá mo lá si el já rás vagy 
fel szá mo lá si el já rás le foly ta tá sá ról. A cég bí ró ság a cég
meg szûnt nek nyil vá ní tá si idõ pont ját a bí ró sá gi íté let ben
meg ál la pí tott ha tá lyos sá gi idõ pont tal azo nos idõ pont ban
ha tá roz za meg.

4. Cím

A létesítõ okirat módosítása érvénytelenségének
megállapítása iránti per

70.  § (1) A cég be jegy zé sét köve tõen a lé te sí tõ ok irat
cég jegy zé ka dat tal össze nem füg gõ mó do sí tá sa ér vény te -
len sé gé nek meg ál la pí tá sa a Pol gá ri Tör vény könyv ben

fog lalt ren del ke zé sek alap ján a 69.  § (1) be kez dé sé ben
fog lal tak nak meg fele lõen kér he tõ. A bí ró ság el já rá sa so -
rán a 69.  § (3) be kez dés ben fog lalt ren del ke zé se ket meg -
fele lõen al kal maz ni kell.

(2) Ha az ér vény te len ség oka nem kü szö böl he tõ ki, a bí -
ró ság a lé te sí tõ ok irat mó do sí tá sá nak ér vény te len sé gét
meg ál la pít ja és a lé te sí tõ ok irat mó do sí tá sát íté le té ben
meg ál la pí tott idõ pon tig ha tá lyos sá nyil vá nít ja. Ez az idõ -
pont nem le het ké sõb bi, mint az íté let jog erõ re emel ke dé -
sé tõl szá mí tott ki lenc ven nap. A bí ró ság íté le té ben fel hív ja 
a cég bí ró sá got a 66.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt meg fe le lõ
in téz ke dés meg té te lé re.

5. Cím

A bejegyzõ végzés hatályon kívül helyezése
és a cégalapítás, valamint létesítõ okirat módosításának

érvénytelensége iránti perek közös szabályai

71.  § (1) A cég be jegy zést (vál to zás be jegy zést) el ren de -
lõ vég zés ha tá lyon kí vül he lye zé se irán ti, il let ve a
69–70.  §-ban meg ha tá ro zott pe rek ben a bí ró ság so ron kí -
vül jár el.

(2) Ha a per szét vá lás foly tán lét re jött va la mely cég el -
len in dul, a per ben a szét vá ló cég va la mennyi jog utód já -
nak per be nál lá sa kö te le zõ. A pert a jog elõd cég szék he lye
sze rint ille té kes me gyei bí ró ság elõtt kell meg in dí ta ni.

(3) A bí ró ság jog erõs íté le tét meg kell kül de ni a cég -
jegy zé ket ve ze tõ cég bí ró ság nak, amely gon dos ko dik a
66.  § (2)–(3) be kez dé sé ben, a 67. §-ban, a 68.  § (2)–(4) be -
kez dé sé ben és a 69.  § (3)–(4) be kez dé sé ben, va la mint
a 70.  §-ban meg je lölt ha tá ro za tok ren del ke zõ ré szé nek
a Cég köz löny ben való köz zé té te lé rõl.

VI. Fejezet

A TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁS

1. Cím

Általános rendelkezések

72.  § (1) A tör vényességi fel ügye le ti el já rás cél ja, hogy
a cég nyil ván tar tás köz hi te les sé gé nek biz to sí tá sa ér de ké -
ben a cég bí ró ság in téz ke dé se i vel a cég tör vényes mû kö dé -
sét ki kény sze rít se. En nek ke re té ben a cég bí ró ság a tör -
vény ben meg ha tá ro zott ese tek ben hi va tal ból jo go sult a
cég jegy zék adat nak a cég jegy zék be való be jegy zé sé re,
 illetve tör lé sé re.

(2) A tör vényességi fel ügye le ti el já rás nem pe res el já rás, 
amely re a Pp. sza bá lya it – ha tör vény más ként nem ren del -
ke zik – meg fele lõen al kal maz ni kell, szü ne te lés nek azon -
ban nincs he lye.
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(3) Az el já rás so rán – ha e tör vény más ként nem ren del -
ke zik – csak ok ira ti bi zo nyí tás nak, va la mint az ügy ben
érin tet tek sze mé lyes meg hall ga tá sá nak van he lye.

(4) A tör vényességi fel ügye le ti el já rás ban a jogi kép vi -
se let nem kö te le zõ.

(5) A tör vényességi fel ügye le ti el já rás so rán ho zott jog -
erõs cég bí ró sá gi in téz ke dés sel az ügy ben ke let ke zett ira -
tok nyil vá nos sá vál nak, to váb bá nyil vá no sak az ügy ben
ke let ke zett ira tok ak kor is, ha a cég a cég bí ró ság fel hí vá sá -
ra a tör vényes mû kö dé sét hely re ál lí tot ta. Más eset ben az
ira tok nyil vá nos sá gá ra a Pp. ren del ke zé sei vo nat koz nak.

73.  § (1) E tör vénynek a tör vényességi fel ügye let re vo -
nat ko zó ren del ke zé sei az egyes cég for mák ese té ben ab ban 
az eset ben is irány adók, ha az adott cég re vo nat ko zó anya -
gi jogi sza bá lyok a tör vényességi fel ügye let jog in téz mé -
nyé rõl nem ren del kez nek.

(2) Az adott cég re vo nat ko zó anya gi jogi sza bá lyok más 
szer ve zet ré szé re is biz to sít hat nak – e tör vény ben fog lal -
tak tól el té rõ – tör vényességi fel ügye le ti jo go kat.

2. Cím

A tör vényességi felügyeleti eljárásra okot adó
körülmények

74.  § (1) Tör vény es sé gi fel ügye le ti el já rás nak van he -
lye, ha

a) a lé te sí tõ ok irat vagy an nak mó do sí tá sa, il let ve a
cég jegy zék be be jegy zett adat a be jegy zést meg elõ zõ en
már fenn ál ló ok foly tán tör vénysértõ,

b) a cég jegy zék be be jegy zett adat a be jegy zést köve -
tõen ke let ke zett ok  miatt tör vénysértõ,

c) a lé te sí tõ ok irat vagy an nak mó do sí tá sa, il let ve a
cég jegy zék nem tar tal maz za azt, amit a cég re vo nat ko zó
jog sza bá lyok kö te le zõ en elõ ír nak,

d) a cég a mû kö dé se so rán nem tart ja be a szer ve ze té re
és mû kö dé sé re vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé se ket, il -
let ve a lé te sí tõ ok ira tá ban fog lal ta kat,

e) tör vény a tör vényességi fel ügye le ti el já rás le foly ta -
tá sát kö te le zõ vé te szi.

(2) A cég jegy zék ben sze rep lõ ada tok ra vo nat ko zó an
tör vényességi fel ügye le ti el já rást csak az in dít hat, aki a
65–70.  § alap ján per in dí tás ra nem jo go sult.

(3) Nincs he lye tör vényességi fel ügye le ti el já rás nak, ha
az arra vo nat ko zó igény a 65–70.  §-ban meg ha tá ro zott
vagy más pol gá ri per ben, il let ve köz igaz ga tá si el já rás ban
ér vé nye sít he tõ.

(4) A tör vényességi fel ügye let nem ter jed ki a cég gaz -
dál ko dá sá nak és dön té se i nek gaz da sá gi-cél sze rû sé gi
szem pont ból való fe lül vizs gá la tá ra.

75.  § (1) A tör vényességi fel ügye le ti el já rás so rán a cég -
bí ró ság hi va tal ból vagy ké re lem re jár el.

(2) A 74.  § (1) be kez dé sé nek a), il let ve c) pont ja alap ján
in dult ügy el bí rá lá sá ban nem ve het részt az a cég bí ró, aki
az el já rás tár gyá vá tett ügy ben a be jegy zé si (vál to zás be -
jegy zé si) vég zést hoz ta.

3. Cím

A cégbíróság eljárása hivatalból

76.  § (1) Hi va tal ból jár el a cég bí ró ság, ha
a) az el já rás le foly ta tá sá nak szük sé ges sé gé rõl, az arra

okot adó kö rül mény rõl hi va ta los el já rá sa so rán maga sze -
rez tu do mást, vagy

b) az el já rást más bí ró ság kez de mé nye zi.

(2) Az (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott eset ben
az el já rás meg in dí tá sá ról és be fe je zé sé rõl a cég bí ró ság a
kez de mé nye zõt ér te sí ti.

(3) Az (1) be kez dés a) pont ja alap ján in dul meg a tör -
vényességi fel ügye le ti el já rás ak kor is, ha a cég bí ró ság az
el já rás meg in dí tá sá ra okot adó kö rül mény rõl olyan sze -
mély tõl sze rez tu do mást, aki az el já rás ban ké rel me zõ ként
nem kí ván részt ven ni, vagy jogi ér de ke, il let ve más fel té -
tel hi á nyá ban nem ve het részt a tör vényességi fel ügye le ti
el já rás ban.

(4) A hi va tal ból in dult tör vényességi fel ügye le ti el já rás -
ban ho zott ér de mi ha tá ro za tok kal szem ben a cég jog or vos -
lat tal él het. Az el já rás ban fel me rült költ sé ge ket (pl. a meg -
hall ga tás, a fel ügye lõ biz tos költ sé ge it) az ál lam elõ le ge zi.
Amennyi ben azon ban a tör vényességi fel ügye le ti el já rás -
ban a cég a tör vényes mû kö dést hely re ál lít ja, il let ve a cég -
bí ró ság a cég gel (ve ze tõ tiszt ség vi se lõ vel) szem ben in téz -
ke dést al kal maz, a fel me rült költ sé gek vi se lé sé re a cé get
kell kö te lez ni. A költ ség vi se lést meg ál la pí tó vég zés el len
kü lön fel leb be zés nek van he lye. Be hajt ha tat lan ság ese tén
a fel me rült költ sé ge ket az ál lam vi se li.

4. Cím

A cégbíróság eljárása kérelemre

77.  § (1) Ké re lem re in dul a tör vényességi fel ügye le ti el -
já rás, ha an nak le foly ta tá sát

a) az ügyész,
b) jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel ada ta i nak tel je sí té -

se kö ré ben
ba) a cég te vé keny sé gé nek el len õr zé sé re jo go sult ha tó -

ság vagy köz igaz ga tá si szerv,
bb) a te rü le ti leg ille té kes gaz da sá gi, il let ve szak mai ka -

ma ra, vagy
c) az kéri, aki nek az el já rás le foly ta tá sá hoz jogi ér de ke

fû zõ dik és e jogi ér de ket va ló szí nû sí ti.

120 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/1. szám



(2) A ké re lem nek az ügy el bí rá lá sá hoz szük sé ges va la -
mennyi tényt, il let ve ada tot tar tal maz nia kell. A tör -
vényességi fel ügye le ti el já rás so rán a ké rel me zõ a ké rel me 
elõ ter jesz tésének okát nem vál toz tat hat ja meg. A törvé -
nyességi fel ügye le ti el já rás le foly ta tá sá val fel me rü lõ költ -
sé ge ket a Pp. ál ta lá nos sza bá lyai sze rint a ké rel me zõ kö te -
les elõ le gez ni. A költ sé gek vi se lé se csak ak kor ter he li a
ké rel me zõt, ha a ké rel me alap ta lan volt.

(3) A cég bí ró ság a ké rel met el uta sít ja, ha a ké re lem nem 
fe lel meg az (1) be kez dés ben fog lalt fel té te lek nek.

(4) Az el já rás so rán a ké rel me zõ a ké rel mét bár mi kor
vissza von hat ja. Ilyen eset ben az el já rást meg kell szün tet -
ni. Az el já rás so rán fel me rült költ sé ge ket a Pp. ál ta lá nos
sza bá lyai sze rint a ké rel me zõ vi se li.

(5) A (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben, il let ve ha
a ké re lem el uta sí tá sá ra ke rült sor, a cég bí ró ság az el já rást
hi va tal ból meg in dít hat ja, ha a tör vényességi fel ügye le ti el -
já rás nak hi va tal ból is he lye van.

(6) A ké re lem re in du ló tör vényességi fel ügye le ti el já rás
so rán ke let ke zett ira to kat (be ad vá nyo kat, ha tá ro za to kat) a
bí ró ság meg kül di a ké rel me zõ nek, il let ve a cég nek, akik a
tör vényességi fel ügye le ti el já rás ban nyi lat ko za tot te het -
nek, il let ve az ér de mi ha tá ro za tok kal szem ben jog or vos -
lat tal él het nek.

5. Cím

A cégbíróság tör vényességi felügyeleti eljárása 
 a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem

elbírálásával egyidejûleg

78.  § (1) Tör vény es sé gi fel ügye le ti el já rás a cég be jegy -
zé si (vál to zás be jegy zé si) ké re lem el bí rá lá sa so rán, a be -
jegy zé si ké re lem tár gyá hoz kap cso ló dó an hi va tal ból nem
in dít ha tó. A 77.  §-ban fog lal tak sze rint azon ban tör -
vényességi fel ügye le ti el já rás le foly ta tá sa – ha az a be jegy -
zé si ké re lem tár gyá hoz kap cso ló dik – a be jegy zé si el já rás
alatt is ké rel mez he tõ, ha a be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si)
ké re lem vagy an nak egyes ré szei, mel lék le tei jog sza bály -
ba üt köz nek. Ilyen eset ben a 75.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt 
ki zá ró ren del ke zést nem kell al kal maz ni.

(2) Az (1) be kez dés alap ján in dult tör vényességi fel -
ügye le ti el já rás ban a cég bí ró ság a be jegy zé si ké re lem rõl,
il let ve a tör vényességi fel ügye le ti ké re lem rõl együt te sen
dönt, azon ban ilyen eset ben a vál to zás be jegy zé si ké re lem
64.  § (1) be kez dé se sze rin ti rész ben tör té nõ el uta sí tá sá ra
nem ke rül het sor. A be jegy zé si ké re lem nek helyt adó és
ez ál tal a tör vényességi fel ügye le ti ké rel met el uta sí tó vég -
zés el len fel leb be zés nek nincs he lye, azon ban a 65.  §-ban
meg ha tá ro zott per in dí tá si jog a ké rel me zõt is meg il le ti.

(3) A tör vényességi fel ügye le ti ké re lem el bí rá lá sá ra te -
kin tet tel a cég be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) el já rás leg -
fel jebb hat van nap ra fel füg geszt he tõ.

6. Cím

A tör vényességi felügyeleti eljárás megindításának
határideje, lefolyása

79.  § (1) A cég bí ró ság tör vényességi fel ügye le ti el já rá -
sát az arra okot adó kö rül mény rõl való tu do más szer zés tõl
szá mí tott har minc na pon be lül, il let ve az el já rás ra okot adó 
kö rül mény be kö vet ke zé sé tõl szá mí tott egy éves jog vesz tõ
ha tár idõn be lül le het kér ni. Ha a cég va la mely jog sza bály -
sér tõ hely ze tet vagy ál la po tot nem szün tet meg, az el já rás
meg in dí tá sa mind ad dig kér he tõ, amíg ez a hely zet vagy ál -
la pot fenn áll.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak irány adók ab ban az
eset ben is, ami kor a cég bí ró ság hi va tal ból in dít ja meg a
tör vényességi fel ügye le ti el já rást, az zal az el té rés sel, hogy
ki vé te le sen in do kolt eset ben az el já rás a tör vénysértõ cég -
jegy zé ka dat ki kü szö bö lé se ér de ké ben az egyéves ha tár -
idõt köve tõen is meg in dít ha tó.

(3) A tör vényességi fel ügye le ti el já rást ad dig kell foly -
tat ni, amíg a tör vényes ál la pot, il let ve a cég tör vényes mû -
kö dé se hely re nem áll.

80.  § (1) A tör vényességi fel ügye le ti el já rás meg in dí tá -
sa ese tén a cég bí ró ság a jog kö vet kez mé nyek re tör té nõ fi -
gyel mez te tés sel és az el já rás alap já ul szol gá ló jog sza bály -
sér tés pon tos meg je lö lé sé vel fel hív ja a cé get, hogy a vég -
zés ben meg ha tá ro zott, leg fel jebb har minc na pos ha tár idõn
be lül – mely az el já rás oká tól füg gõ en a cég nek a ha tár idõ
le jár ta elõtt be nyúj tott ké rel mé re egy al ka lom mal, leg fel -
jebb har minc nap pal meg hosszab bít ha tó –

a) írás ban nyi lat koz zon ar ról, hogy vi tat ja-e a ké re lem -
ben, il let ve a vég zés ben fog lal ta kat, il let ve

b) ha nem vi tat ja a ké re lem ben vagy a vég zés ben fog -
lal ta kat, úgy a tör vény sér tõ ál la po tot szün tes se meg.

(2) A tör vényességi fel ügye le ti el já rás so rán a cég bí ró -
ság a ké rel me zõt, és a cég kép vi se lõ jét, tag ját sze mé lye sen
meg hall gat hat ja vagy tõ lük írás be li nyi lat ko za tot kér het.
A cég kép vi se lõ jé nek vagy tag já nak el ér he tõ sé ge cél já ból
szük ség ese tén meg ke re si a Bel ügy mi nisz té ri um Köz pon ti 
Adat fel dol go zó, Nyil ván tar tó és Vá lasz tá si Hi va ta lát. A
cég bí ró ság el já rá sa so rán hi va tal ból is be szer zi az írás be li
bi zo nyí té ko kat, il let ve tisz táz za azo kat a kö rül mé nye ket,
ada to kat és té nye ket, ame lyek a jog sza bály sér tõ ál la pot
meg szün te té sé hez szük sé ge sek.

(3) A cég bí ró ság a tör vényességi fel ügye le ti el já rást
meg szün te ti, ha az el já rás ered mé nye ként a cég a tör -
vénysértõ ál la po tot meg szün tet te, il let ve a tör vényes mû -
kö dé sét hely re ál lí tot ta.

(4) A cég bí ró ság a ké rel met el uta sít ja, ha meg ál la pít ja,
hogy a ké re lem ben jel zett jog sér tés nem áll fenn. A hi va -
tal ból in dult tör vényességi fel ügye le ti el já rást meg kell
szün tet ni, ha az el já rás le foly ta tá sa alap ján a cég bí ró ság
meg ál la pít ja, hogy a tör vénysértõ ál la pot nem áll fenn.
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7. Cím

A cégbíróság intézkedései

81.  § (1) A tör vényes ál la pot hely re ál lí tá sa ér de ké ben a
cég bí ró ság az in téz ke dés re okot adó kö rül mény tõl, il let ve
an nak sú lyá tól füg gõ en a kö vet ke zõ in téz ke dé se ket hoz -
hat ja:

a) ha a 80.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak el le né re a tör -
vénysértõ ál la pot vál to zat la nul fenn áll, a jog kö vet kez mé -
nyek re tör té nõ fi gyel mez te tés sel is mé tel ten fel hív ja a cé -
get, hogy a vég zés ben meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül ál lít -
sa hely re a tör vényes mû kö dé sét, és er rõl tá jé koz tas sa a
cég bí ró sá got,

b) a cé get, il let ve ha meg ál la pít ha tó, hogy a tör -
vényességi fel ügye le ti el já rás ra a ve ze tõ tiszt ség vi se lõ
adott okot, a ve ze tõ tiszt ség vi se lõt 100 000 Ft-tól 10 mil -
lió Ft-ig ter je dõ pénz bír ság gal sújt ja,

c) meg sem mi sí ti a cég ál tal ho zott jog sza bály sér tõ
vagy a cég lé te sí tõ ok ira tá ba üt kö zõ ha tá ro za tot, és szük -
ség ese tén meg fe le lõ ha tár idõ ki tû zé sé vel új ha tá ro zat ho -
za ta lát írja elõ,

d) ha a cég tör vényes mû kö dé se a leg fõbb szer vé nek
össze hí vá sá val elõ re lát ha tó lag hely re ál lít ha tó, össze hív ja
a cég leg fõbb szer vét, vagy en nek a fel adat nak a vég re haj -
tá sá ra – a cég költ sé gé re – meg fe le lõ sze mélyt vagy szer -
ve ze tet ren del ki,

e) ha a cég mû kö dé se tör vényességének hely re ál lí tá sa
más mó don nem biz to sít ha tó – leg fel jebb ki lenc ven nap ra –
fel ügye lõ biz tost ren del ki.

(2) A cég bí ró ság az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott in -
téz ke dé se ket együt te sen, il let ve az (1) be kez dés b) pont já -
ban fog lalt in téz ke dést is mé tel ten is al kal maz hat ja.

(3) A cég bí ró ság nak a 80.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt
vég zés ki adá sát kö ve tõ en – ha a jog sza bály sér tõ hely zet
vagy ál la pot nem szûnt meg – az (1) be kez dés ben fog lalt
va la me lyik in téz ke dést az el já rás meg in du lá sá tól szá mí -
tott ki lenc ven na pon be lül al kal maz nia kell. A jog sza bály -
sér tõ hely zet vagy ál la pot ki kü szö bö lé sé re fel hí vó vég zé -
sek ki adá sá tól a vég zés ben meg ha tá ro zott ha tár idõ lejár -
táig el telt idõt az in téz ke dés re elõ írt ha tár idõ szá mí tá sa so -
rán nem le het figye lembe ven ni. Az egyes jog erõs tör vé -
nyességi fel ügye le ti in téz ke dé sek kö zött hat hó nap nál
hosszabb idõ nem tel het el.

(4) Ha a cég nem tesz ele get a tör vénysértõ ál la pot meg -
szün te té se kap csán a vál to zás be jegy zé si ké re lem elõ ter -
jesz tésére vo nat ko zó kö te le zett sé gé nek, a cég bí ró ság az
(1) be kez dés ben fog lalt in téz ke dé sek al kal ma zá sa mel lett
a jog sza bály sér tõ ada tot hi va tal ból tö röl he ti a cég jegy zék -
bõl.

(5) A cég bí ró ság az (1) be kez dés a) és b) pont já ban fog -
lalt in téz ke dést meg fele lõen al kal maz hat ja a mi nõ sí tett
több sé get biz to sí tó be fo lyás meg szer zõ jé vel szem ben is,
ha az a be fo lyás meg szer zé sé re vo nat ko zó be je len té si kö -
te le zett sé gét ké se del me sen tel je sí ti vagy el mu laszt ja.

(6) Ha a tör vényes mû kö dés a cég bí ró ság ál tal tett in téz -
ke dés el le né re nem áll hely re, a cég bí ró ság a cé get meg -
szûnt nek nyil vá nít ja.

8. Cím

A felügyelõbiztos jogköre

82.  § (1) Ha a cég bí ró ság a 81.  § (1) be kez dés e) pont já -
ban fog lal tak sze rint ké re lem re vagy hi va tal ból vég zé sé -
ben fel ügye lõ biz tost ren del ki, e vég zés ben meg ha tá roz za
a fel ügye lõ biz tos fel adat kö rét. A cég ve ze tõ tiszt ség vi se -
lõi a ha tás kö rü ket csak a fel ügye lõ biz tos ré szé re biz to sí tott 
jo gok meg sér té se nél kül gya ko rol hat ják. A cég bí ró ság fel -
ügye lõ biz tos ként a cég tõl füg get len, arra al kal mas sze -
mélyt je löl het ki az ál la mi szerv vagy ka ma ra ál tal ve ze tett
név jegy zék ben sze rep lõ sze mé lyek kö zül (pl. ügy véd,
köz ve tí tõ, könyv vizs gá ló, igaz ság ügyi szak ér tõ), fel té ve,
hogy ez a sze mély a meg bí za tást el vál lal ja. A fel ügye lõ -
biz tos a mû kö dé se so rán az adott hely zet ben ál ta lá ban el -
vár ha tó gon dos ság gal kö te les el jár ni. A kö te le zett sé ge i -
nek meg sze gé sé vel oko zott ká rért a pol gá ri jogi fe le lõs ség
ál ta lá nos sza bá lyai sze rint fe lel.

(2) Nem le het fel ügye lõ biz tos, aki nek kö ze li hoz zá tar -
to zó ja [Ptk. 685.  § b) pont], il let ve élet tár sa a cég tag ja
(rész vé nye se), ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, fel ügye lõ bi zott sá gi 
tag ja vagy könyv vizs gá ló ja, va la mint az, aki a cég gel azo -
nos te vé keny sé get foly ta tó más cég ben ve ze tõ tisztség -
viselõ.

(3) A fel ügye lõ biz tos fel ada ta a cég tör vényes mû kö dé -
sé nek hely re ál lí tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek meg té te le. 
En nek ér de ké ben a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk tõl, il let ve a cég
ve ze tõ ál lá sú mun ka vál la ló i tól fel vi lá go sí tást kér het. A
fel ügye lõ biz tos a cég üz le ti tit ka it kö te les meg õriz ni és a
bir to ká ba ju tott in for má ci ók ról csak a cég bí ró sá got tá jé -
koz tat hat ja. A fel ügye lõ biz tos a cég bí ró ság fel hí vá sá ra,
a bí ró ság ál tal meg adott ha tár idõn be lül és mó don kö te les
te vé keny sé gé rõl be szá mol ni.

(4) Ha a tör vényességi fel ügye le ti el já rás nak az az oka,
hogy a cég nek nincs meg vá lasz tott ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, 
a fel ügye lõ biz tos – a cég bí ró ság vég zé sé ben meg ha tá ro -
zot tak sze rint – a ve ze tõ tiszt ség vi se lõ jog kö rét gya ko rol -
ja. Erre te kin tet tel a cég bí ró ság a fel ügye lõ biz tost – szük -
ség ese tén a ko ráb bi ve ze tõ tiszt ség vi se lõ tör lé sé vel egy -
ide jû leg – a cég jegy zék be hi va tal ból be jegy zi. A cím pél -
dány csa to lá sá ra az 55.  § (3) be kez dés ren del ke zé sei meg -
fele lõen irány adók. Ha a fel ügye lõ biz tos ki ren de lé se a cég
tag ja (rész vé nye se) ké rel mé re tör tént, a cég bí ró ság fel jo -
go sít hat ja a fel ügye lõ biz tost arra is, hogy be te kint sen a cég 
könyv ve ze té sé be, szer zõ dé se it, bank szám lá it meg vizs gál -
has sa.

(5) A cég ve ze tõ mun ka vál la lói, il let ve tag jai kö te le sek
a fel ügye lõ biz tos ré szé re min den olyan esz közt, ira tot,
 illetve in for má ci ót biz to sí ta ni, amely hoz zá se gí ti ah hoz,
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hogy a ve ze tõ tiszt ség vi se lõi fel ada ta it el lát has sa. A fel -
ügye lõ biz tos ké rel mé re a cég bí ró ság a fel ügye lõ biz tos te -
vé keny sé gét aka dá lyo zó sze mélyt a Pp. 120.  §-ában meg -
ha tá ro zott pénz bír ság gal sújt ja. A pénz bír ság több ször is
ki szab ha tó.

(6) Ha a fel ügye lõ biz tos ki ren de lé sé re a cég tag ja (rész -
vé nye se) ké rel mé re ke rült sor, a fel ügye lõ biz tos a ve ze tõ
tiszt ség vi se lõ jog kö ré ben a ha laszt ha tat lan in téz ke dé sek
meg té te lé re is jo go sult. Szer zõ dést azon ban csak ak kor
köt het, kö ve te lést csak ak kor is mer het el, il let ve jog ról
csak ak kor mond hat le, ha ez ál tal az ál ta la kép vi selt cé get
nyil ván va ló ká ro so dás tól óvja meg.

83.  § (1) A fel ügye lõ biz tos jog sza bály sér tõ vagy a cég,
an nak tag jai (rész vé nye sei), hi te le zõi vagy más sze mély
jo gos ér de két sér tõ te vé keny sé ge vagy mu lasz tá sa  miatt a
sé rel met szen ve dett sze mély vagy szer ve zet a tu do más -
szer zés tõl szá mí tott nyolc na pon be lül, de leg fel jebb a fel -
ügye lõ biz tos ki ren de lé sé nek idõ tar ta ma alatt a cég bí ró -
ság nál ki fo gás sal él het. Ha a cég bí ró ság a ki fo gást meg ala -
po zott nak ta lál ja, a fel ügye lõ biz tos in téz ke dé sét meg sem -
mi sí ti, vagy kö te le zi a meg fe le lõ in téz ke dés meg té te lé re,
il let ve más fel ügye lõ biz tost ren del ki, el len ke zõ eset ben a
ki fo gást el uta sít ja.

(2) Ha a fel ügye lõ biz tos ki ren de lé se ké re lem re tör té nik, 
a fel ügye lõ biz tos költ sé ge i nek és dí já nak a cég bí ró ság ál -
tal meg ha tá ro zott vár ha tó össze gét a ké rel me zõ kö te les
elõ le gez ni. Ha a tör vényes mû kö dés hely re állt, vagy a
81.  § (1) be kez dé sé nek e) pont já ban meg ál la pí tott ha tár idõ 
le járt, a cég bí ró ság a fel ügye lõ biz tost fel men ti és költsé -
geit, va la mint dí ját meg ál la pít ja, az zal, hogy azt a cég vi se -
li. Ha a cég ter hé re meg ál la pí tott összeg be hajt ha tat lan nak
bi zo nyul, a fel ügye lõ biz tos költ sé gét és dí ját a ké rel me zõ,
il let ve hi va tal ból ki ren delt fel ügye lõ biz tos ese té ben az ál -
lam vi se li. A fel ügye lõ biz tos költ sé gét és dí ját meg ál la pí tó 
vég zés el len kü lön fel leb be zés nek van he lye. A fel ügye lõ -
biz tos ál tal fel szá mít ha tó dí jat az igaz ság ügy-mi nisz ter
ren de let ben ál la pít ja meg.

9. Cím

A cég megszûntnek nyilvánítása

84.  § (1) Ha a tör vényes mû kö dés a bí ró ság ál tal ho zott
in téz ke dé sek el le né re sem kö vet ke zik be, a cég bí ró ság a
cé get el tilt ja a to váb bi mû kö dés tõl, egy ben meg szûnt nek
nyil vá nít ja, és kez de mé nye zi a cég fel szá mo lá sát, vagy el -
ren de li a vég el szá mo lást, amennyi ben az adott cég for má ra 
irány adó anya gi jog sza bá lyok ezt le he tõ vé te szik. Ha a fel -
szá mo lás ra vagy vég el szá mo lás ra az adott cég for má ra te -
kin tet tel nem ke rül het sor, a cég bí ró ság a cég re irány adó
anya gi jog sza bály ren del ke zé sei sze rint gon dos ko dik a
cég cég jegy zék bõl tör té nõ tör lé sé rõl.

(2) A cég meg szûnt nek nyil vá ní tá sá ra a cég bí ró ság ál tal 
meg ho zott elsõ ered mény te len in téz ke dést köve tõen is sor
ke rül het, ha a cég bí ró ság úgy íté li meg, hogy a tör vényes
mû kö dés hely re ál lí tá sá ra el ren del he tõ to váb bi in téz ke dé -
sek sem ve zet né nek ered mény re.

(3) A cég be jegy zé sé re vo nat ko zó vég zés sel kap cso la -
tos tör vényességi fel ügye le ti el já rás nem ve zet het a cég
meg szûnt nek nyil vá ní tá sá hoz, ki vé ve, ha a cég ala pí tá sa
bûn cse lek ménnyel vagy bûn cse lek mény el kö ve té se ér de -
ké ben tör tént és ez a tény jog erõs bí ró sá gi íté let alap ján
meg ál la pít ha tó. A bí ró ság a jog erõs íté le tét meg kül di a
cég bí ró ság nak, mely az íté let kéz be sí té sé tõl szá mí tott hat -
van na pon be lül a cé get meg szûnt nek nyil vá nít ja, ki vé ve,
ha meg ál la pít ha tó, hogy az ala pí tók már nem sze re pel nek a 
cég jegy zék ben és a cég mû kö dé se tör vényes.

VII. Fejezet

KÜLÖNLEGES TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI
ELJÁRÁSOK

1. Cím

A zárgondnok kirendelése

85.  § (1) Ha a cég bí ró ság hi va ta los tu do má sá ra jut, hogy 
a cég vagy an nak tag ja

a) nem zet kö zi jogi kö te le zett sé gen ala pu ló, il let ve
b) az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés 60. cik -

ke alap ján a pénz esz kö zök, egyéb va gyo ni ér de kek és gaz -
da sá gi erõ for rá sok te kin te té ben al kal ma zan dó kor lá to zó
in téz ke dé sek tár gyá ban el fo ga dott ren de le tek, il let ve
e ren de le tek fel ha tal ma zá sa alap ján el fo ga dott ren de le tek
vagy ha tá ro za tok ál tal el ren delt, vagy

c) az Eu ró pai Uni ót lét re ho zó szer zõ dés 15. cik ke alap -
ján, a pénz esz kö zök, egyéb va gyo ni ér de kek és gaz da sá gi
erõ for rá sok te kin te té ben al kal ma zan dó kor lá to zó in téz ke -
dé sek tár gyá ban el fo ga dott kö zös ál lás pont alap ján el ren -
delt va gyo ni (gaz da sá gi) kor lá to zó in téz ke dés ha tá lya alá
tar to zik,
a cég bí ró ság a cég mû kö dé sét fel füg gesz ti, és a cég va gyo -
ná ra biz to sí tá si in téz ke dést, il let ve zár la tot ren del el. En -
nek so rán a bí ró ság fel hív ja a cég szám lá ját ve ze tõ pénz -
ügyi in téz ményt, hogy a fel hí vás kéz hez vé te lét köve tõen
sem a cég, sem más ja vá ra ki fi ze tést ne tel je sít sen, ide nem
ért ve a szám lán el he lye zett összeg re vo nat ko zó, a bí ró sá gi
vég re haj tás ról  szóló 1994. évi LIII. tör vény ben (a továb -
biak ban: Vht.) rög zí tett men tes sé gi sza bá lyok sze rin ti ki fi -
ze té se ket.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben a cég bí -
ró ság a cég va gyo ná ra zár la tot el ren de lõ vég zé sé ben zár -
gond no kot ren del ki. A zár gond nok be te kint het a cég
könyv ve ze té sé be, szer zõ dé se it, bank szám lá it meg vizs gál -
hat ja, a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk tõl, il let ve a cég ve ze tõ ál lá -
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sú mun ka vál la ló i tól fel vi lá go sí tást kér het. A zár gond nok a 
cég üz le ti tit ka it kö te les meg õriz ni, és a bir to ká ba ju tott in -
for má ci ók ról csak a cég bí ró sá got tá jé koz tat hat ja.

(3) A zár gond nok nak a ki ren de lé sét kö ve tõ nyolc na pon 
be lül a cég bí ró ság hoz be nyúj tott je len té se alap ján a cég bí -
ró ság a cég in gat la na i ra vo nat ko zó zár lat be jegy zé se cél já -
ból ha la dék ta la nul meg ke re si a föld hi va talt. Egye bek ben a 
cég ingó és in gat lan va gyo ná ra el ren delt zár lat fo ga na to sí -
tá sá ra, a va gyon ke ze lé sé re, a zár gond nok mû kö dé sé re a
Vht. 194.  §-ának (3) be kez dé sé ben, a 198–199.  §-ában, va -
la mint a 217.  §-ban fog lal tak meg fele lõen irány adó ak az -
zal az el té rés sel, hogy a zár gond nok a mû kö dé sé rõl a cég -
bí ró ság nak kö te les be szá mol ni, és a cég ingó és in gat lan
va gyo ná ból szár ma zó jö ve del met – a fel me rült költ sé gek
le vo ná sa után – a cég pénz for gal mi szám lá ján kell el he -
lyez nie.

(4) A cég bí ró ság az (1) be kez dés ben fog lalt in téz ke dést
ké re lem re meg szün te ti, ha a cég iga zol ja, hogy a cég vagy
an nak tag ja már nem tar to zik a va gyo ni (gaz da sá gi) kor lá -
to zó in téz ke dés ha tá lya alá.

2. Cím

Más hatóság eljárásának kezdeményezése

86.  § A cég bí ró ság más ha tó ság el já rá sá nak le foly ta tá -
sát kez de mé nye zi, ha azt a cég jog sza bály sér tõ mû kö dé se
vagy a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk jog el le nes te vé keny sé ge
 miatt a ta gok (rész vé nye sek) ér de ke i nek, il let ve a hi te le -
zõk jo ga i nak vé del me cél já ból szük sé ges nek lát ja. A kez -
de mé nye zett el já rást le foly ta tó ha tó ság har minc na pon be -
lül kö te les tá jé koz tat ni a cég bí ró sá got ar ról, hogy az el já -
rást meg in dí tot ta-e, a ké sõb bi ek ben pe dig a meg in dí tott el -
já rás be fe je zé sé rõl, il let ve a meg tett in téz ke dé sek rõl is.

3. Cím

A beszámoló letétbe helyezésének,
 valamint közzétételének kikényszerítése

87.  § (1) Ha a cég bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a cég nem
küld te meg – a szám vi te li tör vény ben meg ha tá ro zott ha tár -
idõn be lül – a cég bí ró ság nak le tét be he lye zés cél já ból a
szám vi te li tör vénynek meg fele lõen ké szí tett be szá mo ló -
ját, a cég bí ró ság fel hív ja a cé get, hogy e kö te le zett sé gé nek
a fel hí vás ban meg je lölt ha tár idõn be lül te gyen ele get. Ha a 
cég a fel hí vás ban fog lal ta kat nem tel je sí ti, a cég bí ró ság
tör vényességi fel ügye le ti in téz ke dést al kal maz.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel adat el lá tá sa
ér de ké ben az adó ha tó ság a 44.  § (1) be kez dé se sze rin ti
elekt ro ni kus úton tá jé koz ta tást ad a cég bí ró ság nak, il let ve
a Cég szol gá lat nak azok ról a köz ke re se ti tár sa sá gok ról, va -
la mint be té ti tár sa sá gok ról, ame lyek az egy sze rû sí tett vál -

lal ko zói adó ról  szóló tör vény ha tá lya alá tar toz nak ugyan,
azon ban – dön té sük nek meg fele lõen – le tét be he lye zé si
kö te le zett sé gük fenn áll, il let ve tá jé koz ta tást ad e kö rül -
mény meg vál toz ta tá sá ról is.

(3) A Cég szol gá lat hi va tal ból in dí tott tör vényességi fel -
ügye le ti el já rás le foly ta tá sa ér de ké ben kö te les a cég bí ró -
ság hoz for dul ni, ha a nyil ván tar tá sá ból meg ál la pít ha tó,
hogy a cég a be szá mo ló le tét be he lye zé si, il let ve köz zé té -
te li kö te le zett sé gé nek ha tár idõn be lül nem tett ele get. A
cég bí ró ság a be je len tés alap ján az (1) be kez dés ben fog lal -
tak sze rint jár el.

4. Cím

A cégjegyzékbe bejegyzett személynek
a céggel kapcsolatos jogviszony törlésére irányuló

kérelme

88.  § (1) A cég cég jegy zé ké ben be jegy zett sze mély ké -
rel mé re tör vény es sé gi fel ügye le ti el já rást kell le foly tat ni,
ha a ké rel me zõ iga zol ja, hogy a cég ve ze tõ tiszt ség vi se lõ -
jé tõl írás ban kér te a cég gel fenn ál ló jog vi szo nya meg szû -
né sé nek a cég bí ró ság hoz tör té nõ be je len té sét, en nek azon -
ban a cég ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je hat van na pon be lül nem
tett ele get. A fel hí vás el kül dé sét iga zo ló ira tot a ké re lem -
hez csa tol ni kell.

(2) Ha az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ok ból a kéz be -
sí té si meg bí zott for dul a cég bí ró ság hoz, iga zol nia kell azt
is, hogy a kül föl di sze mélyt tá jé koz tat ta a meg bí za tás ról
tör tént le mon dá sá ról, és írás ban fel hív ta, hogy gon dos kod -
jon má sik kéz be sí té si meg bí zott ról, azon ban a kül föl di
sze mély az ér te sí tést kö ve tõ hat van na pon be lül nem je lölt
ki új kéz be sí té si meg bí zot tat, vagy a kül föl di sze mély ré -
szé re a le mon dást tar tal ma zó ok irat nem volt kéz be sít he tõ.
A kéz be sí té si meg bí zott nak a ké rel mé hez, il let ve a ve ze tõ
tiszt ség vi se lõ höz in té zett be je len té sé hez a fel hí vás el kül -
dé sét, il let ve a kéz be sí tés si ker te len sé gét iga zo ló ira to kat
csa tol nia kell. A kéz be sí té si meg bí zott a tör vényességi fel -
ügye le ti ké rel me be nyúj tá sá ig kö te les a kéz be sí té si meg bí -
zot ti fel ada to kat el lát ni, ki vé ve, ha már a le mon dá sát tar -
tal ma zó ok irat kéz be sí té se is si ker te len volt a kül föl di sze -
mély ré szé re.

(3) Az (1)–(2) be kez dés sze rin ti tör vényességi fel ügye -
le ti el já rás il le ték, va la mint köz zé té te li költ ség té rí tés meg -
fi ze té se nél kül kez de mé nyez he tõ. Ha a cég bí ró ság a ké rel -
me zõt tör li a cég jegy zék bõl, ez zel egy ide jû leg a 81.  §
(1) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint jár el.

(4) Ha a cég kép vi se le té re ki zá ró lag olyan sze mély jo -
go sult, aki nek a kéz be sí té si meg bí zott ját a cég bí ró ság tö -
röl te a cég jegy zék bõl, a cég bí ró ság a (3) be kez dés ben fog -
lalt in téz ke dés he lyett meg in dít ja a cég meg szün te té sé re
irá nyu ló el já rást.
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5. Cím

Az ismeretlen székhelyû cég
megszüntetésére irányuló eljárás

89.  § (1) Ha a cég bí ró ság tu do mást sze rez ar ról, hogy a
cég a szék he lyén, il let ve te lep he lyén, fi ók te le pén sem ta -
lál ha tó, és a cég kép vi se le té re jo go sult sze mé lyek la kó he -
lye is is me ret len vagy is me ret len nek mi nõ sül, mi vel a cég
kép vi se le té re jo go sult sze mély la kó he lye kül föl dön van és
nincs a cég jegy zék be be jegy zett kéz be sí té si meg bí zott ja
(a továb biak ban: is me ret len szék he lyû cég), a cég bí ró ság a 
Cég köz löny ben köz zé tett hir det mény ben fel hív ja a cég
tag ja it (rész vé nye se it), hogy a cég tör vényes mû kö dé sé hez 
szük sé ges in téz ke dé se ket hat van na pon be lül te gyék meg.
A tör vé nyes mû kö dés hely re ál lí tá sa ér de ké ben a ta gok
(rész vé nye sek) a cég leg fõbb szer vé nek össze hí vá sá ra is
jo go sul tak.

(2) A cég bí ró ság az (1) be kez dés sze rin ti vég zé sé nek
köz zé té te lé vel egy ide jû leg a cég 50 szá za lé kot meg ha la dó
sza va za ti jog gal ren del ke zõ tag ját (rész vé nye sét) köz vet -
le nül is, il let ve kéz be sí té si meg bí zott ja út ján fel hív ja a tör -
vényes mû kö dés hely re ál lí tá sá ra.

(3) A kü lön fel hí vás mel lõz he tõ ab ban az eset ben, ha az
50 szá za lé kot meg ha la dó sza va za ti jog gal ren del ke zõ tag
(rész vé nyes) szék he lye (la kó he lye) kül föl dön van, és nem
gon dos ko dott kéz be sí té si meg bí zott be je len té sé rõl.

90.  § (1) Ha a tör vényes mû kö dés hely re ál lí tá sa nem
tör tént meg, mi vel a 89.  § (1) be kez dé sé ben meg je lölt ta -
gok (rész vé nye sek) a cég bí ró ság fel hí vá sá ban fog lal tak -
nak ha tár idõn be lül nem tet tek ele get, vagy a 89.  § (2) be -
kez dés ben fog lal tak al kal ma zá sá ra meg fe le lõ mér té kû
sza va za ti jog gal ren del ke zõ tag (rész vé nyes) hi á nyá ban
nem ke rül he tett sor, a cég bí ró ság ha tá ro za tot hoz a cég
meg szün te té sé re irá nyu ló el já rás meg in dí tá sá ról.

(2) Ha a meg szün te té si el já rás el ren de lé sét köve tõen a
cég el len fel szá mo lá si el já rás le foly ta tá sa irán ti ké rel met
nyúj ta nak be, a fel szá mo lá si el já rás le foly ta tá sá ra ille té kes 
bí ró ság a ké re lem be nyúj tá sá ról elekt ro ni kus úton, ha la -
dék ta la nul ér te sí ti a cég bí ró sá got. A cég bí ró ság a fel szá -
mo lás el ren de lé se tár gyá ban ho zott dön tés jog erõ re emel -
ke dé sé ig a cég tör lé sé rõl nem ha tá roz hat, szük ség ese tén a
tör vényességi fel ügye le ti el já rást fel füg gesz ti. Ha a bí ró -
ság a cég fel szá mo lá sát el ren del te, a cég bí ró ság el já rá sát
meg kell szün tet ni. Ha a fel szá mo lá si el já rás a fel szá mo lás
el ren de lé se nél kül fe je zõ dik be, a cég bí ró ság foly tat ja a
meg szün te té si el já rást, vagy szük ség sze rint tör vényességi 
fel ügye le ti in téz ke dést al kal maz.

91.  § (1) A meg szün te té si el já rás meg in dí tá sá ról  szóló
vég zést a cég bí ró ság – a kéz be sí tés mel lõ zé sé vel – a Cég -
köz löny ben köz zé te szi. A vég zés nek fel hí vást kell tar tal -
maz nia arra, hogy aki nek a cég szék he lyé re, mû kö dé sé re
(ide ért ve azt az ese tet is, ha a cég el len per van fo lya mat ban), 

il let ve a kép vi se lõ la kó he lyé re vo nat ko zó adat ról tu do má sa
van, azt a köz zé té tel tõl szá mí tott har minc na pon be lül a cég -
bí ró ság nak je lent se be. A vég zés nek fel hí vást kell tar tal maz -
nia arra is, hogy a cég hi te le zõi és az egyéb ér de kel tek a cég
ál ta luk is mert ingó vagy in gat lan va gyo ná ra vo nat ko zó
 adatokat – hi te le zõk ese té ben hi te le zõi igé nyü ket is meg je -
löl ve – har minc na pon be lül je lent sék be.

(2) A cég szék he lyé re, mû kö dé sé re, ve ze tõ tiszt ség vi se -
lõ i re vo nat ko zó ér de mi be je len tés ese tén a cég bí ró ság fel -
hív ja a cég kép vi se lõ jét a szük sé ges vál to zás be jegy zé si
ké re lem be nyúj tá sá ra. Ha a fel hí vás ered mé nyes, a cég bí -
ró ság a meg szün te té si el já rást meg szün te ti és a vég zé sét a
Cég köz löny ben köz zé te szi. Ha a cég a vál to zás be jegy zé si
ké re lem be nyúj tá sát el mu laszt ja, a cég bí ró ság a cég gel
szem ben tör vényességi fel ügye le ti in téz ke dést al kal maz.

(3) Ha a cég szék he lyé re, mû kö dé sé re, il let ve ve ze tõ
tiszt ség vi se lõ i re vo nat ko zó an ér de mi be je len tés nem ér ke -
zik, a cég bí ró ság meg ke re si a cég szék he lye sze rint ille té -
kes föld hi va talt, il let ve szük ség sze rint más köz hi te les
vagy köz ér dek vé del mi cél ból ve ze tett nyil ván tar tást ve ze -
tõ szer ve ze tet (pl. adó ha tó ság, a gép jár mû nyil ván tar tó ha -
tó ság, köz jegy zõ), hogy a cég tu laj do ná ban álló – ál ta luk
is mert – ingó vagy in gat lan va gyon ra vo nat ko zó an har -
minc na pon be lül ad ja nak tá jé koz ta tást.

92.  § (1) Ha meg ál la pít ha tó, hogy a cég fel lel he tõ va -
gyon nal ren del ke zik, a cég bí ró ság a meg szün te té si el já rást 
meg szün te ti, és kez de mé nye zi a cég el len a fel szá mo lá si
el já rás le foly ta tá sát. En nek so rán a cég kép vi se le té re ügy -
gond nok hi va tal ból is ki ren del he tõ. Ha a be je len tés ben
sze rep lõ ingó va gyon tény le ge sen nem lel he tõ fel, a cég bí -
ró ság – ha szük sé ges – vég zés sel ren del ke zik az in gó ság -
nak a nyil ván tar tás ból való tör lé sé rõl. Egye bek ben a
(2) be kez dés ben fog lal tak sze rint jár el.

(2) Ha a meg szün te té si el já rás fo lya ma ta alatt a cég va -
gyo ná ra vo nat ko zó an nem me rül fel adat, a cég bí ró ság a cég
tör lé sé rõl – fel szá mo lá si el já rás kez de mé nye zé se, il let ve
vég el szá mo lás el ren de lé se nél kül – vég zés sel ha tá roz.

(3) Az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott vég zést a
cég bí ró ság a Cég köz löny ben köz zé te szi az zal, hogy a vég -
zés el len a meg je le né sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül
fel leb be zés nek van he lye, a ha tár idõ el mu lasz tá sa  miatt
azon ban iga zo lá si ké re lem nem ter jeszt he tõ elõ. A cég tör -
lé sét el ren de lõ vég zés jog erõ re emel ke dé sét a Cég köz -
löny ben köz zé kell ten ni.

(4) Ha a meg szün te té si el já rás bár mely sza ka szá ban
– a cég tör lé sét el ren de lõ vég zés jog erõ re emel ke dé sé ig –
a cég hely re ál lít ja a tör vényes mû kö dé sét, a cég bí ró ság
a meg szün te té si el já rást meg szün te ti.

93.  § (1) Ha a több sé gi be fo lyás sal (Ptk. 685/B.  §) ren -
del ke zõ tag (rész vé nyes) fe le lõs sé ge a cég tar to zá sa i ért
kor lá to zott volt, és a cé get a cég bí ró ság meg szün te té si el -
já rást köve tõen tö röl te a cég jegy zék bõl, úgy, hogy a cég a
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sa ját tõ ké jé nek 50 szá za lé kát meg ha la dó, ki nem elé gí tett
tar to zást ha gyott hát ra, a cég hi te le zõ jé nek ke re se ti ké rel -
mé re a bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a tag (rész vé nyes) kor -
lát la nul fe lel a cég ki nem elé gí tett tar to zá sa i ért, ki vé ve, ha 
a tag (rész vé nyes) bi zo nyít ja, hogy a meg szün te té si el já rás 
be kö vet ke zé sé hez ma ga tar tá sá val nem já rult hoz zá.

(2) Ha a cé get a cég bí ró ság a meg szün te té si el já rást
köve tõen tö röl te a cég jegy zék bõl, úgy, hogy a cég a sa ját
tõ ké jé nek 50 szá za lé kát meg ha la dó, ki nem elé gí tett tar to -
zást ha gyott hát ra, a cég hi te le zõ je ke re se ti ké rel mé ben
kér he ti an nak meg ál la pí tá sát is, hogy a meg szün te té si el já -
rás meg in du lá sát meg elõ zõ há rom éven be lül ré sze se dé sét
át ru há zó, több sé gi be fo lyás sal (Ptk. 685/B.  §) ren del ke zõ
volt tag (rész vé nyes) kor lát la nul fe lel a cég ki nem elé gí -
tett kö te le zett sé ge i ért, ki vé ve, ha a volt tag (rész vé nyes)
bi zo nyít ja, hogy a va gyo ni há nya da át ru há zá sá nak idõ -
pont já ban a cég fi ze tõ ké pes volt, a va gyon vesz tés csak ezt
köve tõen kö vet ke zett be, il let ve a cég nem volt fi ze tõ ké -
pes, de a tag (rész vé nyes) az át ru há zás so rán jó hi sze mû en
járt el.

VIII. Fejezet

A VÉGELSZÁMOLÁS

1. Cím

Általános rendelkezések

94.  § (1) A cég jog utód nél kül tör té nõ meg szû né se ese -
tén – ha a cég nem fi ze tés kép te len, és a cég re vo nat ko zó
jog sza bály el té rõ ren del ke zést nem tar tal maz – vég el szá -
mo lás nak van he lye.

(2) Jog sza bály cég nek nem mi nõ sü lõ szer ve zet vég el -
szá mo lá sa ese tén is elõ ír hat ja e fe je zet ren del ke zé se i nek
meg fe le lõ al kal ma zá sát.

(3) Vég el szá mo lás ra a cég leg fõbb szer vé nek el ha tá ro -
zá sa alap ján vagy a cég bí ró ság tör vényességi fel ügye le ti
el já rás ban ho zott ha tá ro za ta alap ján (kény szer-vég el szá -
mo lás) ke rül het sor.

95.  § (1) A vég el szá mo lás nem ha tá roz ha tó el a cég fi ze -
tés kép te len sé gét meg ál la pí tó vég zés kéz hez vé te lét köve -
tõen, a fel szá mo lás el ren de lé sé vel pe dig a fo lya mat ban
lévõ vég el szá mo lás meg szû nik.

(2) Nem ha tá roz ha tó el a vég el szá mo lás és a már meg in -
dult vég el szá mo lás nem fe jez he tõ be, ha a bün te tõ ügy ben
el já ró bí ró ság vagy ügyész a cé get, il let ve a cég bí ró sá got
ar ról ér te sí ti, hogy a cég gel szem ben bün te tõ jo gi in téz ke -
dés al kal ma zá sá ra ke rül het sor.

(3) A meg in dult vég el szá mo lá si el já rást a bün te tõ ügy -
ben el já ró bí ró ság ha tá ro za tá nak jog erõ re emel ke dé sé ig
nem le het be fe jez ni, il let ve az e ha tá ro zat ban al kal ma zott

bün te tõ jo gi in téz ke dés vég re haj tá sá nak be fe je zé sé ig a cég
nem tö röl he tõ.

(4) Nem le het be fe jez ni a vég el szá mo lást, ha a cég gel
szem ben ha tó sá gi vagy bí ró sá gi el já rás van fo lya mat ban.
A vég el szá mo lás be fe je zé sé re csak ak kor ke rül het sor, ha
az adott el já rás meg szûnt, vagy a cég a fél sze mé lyé ben be -
kö vet ke zõ vál to zás  miatt az el já rás nak töb bé nem ala nya.

96.  § A vég el szá mo lás sal kap cso la tos cég bí ró sá gi el já -
rá sok ra az e tör vény ál tal nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a
Pp. ren del ke zé sei – a nem pe res el já rás sa já tos sá ga i ból ere -
dõ el té ré sek kel – meg fele lõen irány adók. A vég el szá mo -
lás sal össze füg gõ nem pe res el já rá sok ban a cég szék he lye
sze rin ti cég bí ró ság, az e fe je zet be fog lalt pe res el já rá sok -
ban pe dig a cég szék he lye sze rint ille té kes me gyei (fõ vá ro -
si) bí ró ság jár el.

97.  § (1) A vég el szá mo lás tár gya a cég nek az a va gyo na, 
amellyel a cég a vég el szá mo lás kez dõ idõ pont já ban ren -
del ke zik, to váb bá az a va gyon, ame lyet ezt köve tõen a
vég el szá mo lás fo lya ma ta alatt sze rez, ide nem ért ve a
csõd el já rás ról és a fel szá mo lá si el já rás ról  szóló 1991. évi
XLIX. tör vény (a továb biak ban: Cstv.) 4.  §-ának (3) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott va gyont.

(2) A vég el szá mo lás kez dõ idõ pont ja a jog utód nél kü li
meg szû nés rõl ren del ke zõ ha tá ro zat ban meg ál la pí tott idõ -
pont, ami nem le het ko ráb bi, mint a ha tá ro zat kel te.

2. Cím

A végelszámolás elhatározása

98.  § (1) A cég leg fõbb szer ve – az erre irány adó jog sza -
bá lyok sze rint – ha tá ro za tot hoz a cég jog utód nél kü li
meg szû né sé rõl, il let ve a vég el szá mo lás el ren de lé sé rõl. A
cég leg fõbb szer ve a ha tá ro za tá ban meg ál la pít ja a vég el -
szá mo lás kez dõ idõ pont ját és meg vá laszt ja a vég el szá mo -
lót, il let ve ren del ke zik a cég va gyo ni ré sze se dé sé vel mû -
kö dõ jog ala nyok, va la mint a rész vé te lé vel mû kö dõ ala pít -
vány vagy tár sa dal mi szer ve zet sor sá ról is.

(2) A vég el szá mo lás kez dõ idõ pont já ban a cég ve ze tõ
tiszt ség vi se lõ jé nek meg bí za tá sa meg szû nik. A vég el szá -
mo lás kez dõ idõ pont já tól a cég ön ál ló kép vi se le ti jog gal
ren del ke zõ ve ze tõ tiszt ség vi se lõ jé nek a vég el szá mo ló mi -
nõ sül.

(3) A vég el szá mo lás kez dõ idõ pont ját kö ve tõ negy ven -
öt na pon be lül a cég ko ráb bi ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je

a) a vég el szá mo lás kez dõ idõ pont ját meg elõ zõ nap pal
a szám vi te li tör vény alap ján a cég te vé keny sé gét le zá ró
be szá mo lót ké szít, el vég zi mind azon fel ada to kat, me lye -
ket szá má ra a szám vi te li, az adó ügyi vagy egyéb jog sza bá -
lyok elõ ír nak, és eze ket az ok ira to kat, va la mint a cég irat -
anya gát a vég el szá mo ló nak leg ké sõbb a vég el szá mo lás
kez dõ idõ pont já tól szá mí tott negy ven ötö dik na pon át ad ja,
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b) a fo lya mat ban lévõ ügyek rõl a vég el szá mo lót tá jé -
koz tat ja,

c) a nem se lej tez he tõ és tit kos mi nõ sí té sû ira tok ról irat -
jegy zé ket ké szít, és azo kat, va la mint az irat tá ri anya go kat
a vég el szá mo ló nak át ad ja,

d) a vég el szá mo lás meg in dí tá sá ról a mun ka vál la ló kat,
va la mint a Mun ka Tör vény köny vé ben meg ha tá ro zott
szak szer ve ze te ket, az üze mi ta ná csot (üze mi meg bí zot tat)
ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja.

(4) A (3) be kez dés ben fog lal ta kat meg fele lõen al kal -
maz ni kell ak kor is, ha a vég el szá mo ló a ko ráb bi ve ze tõ
tiszt ség vi se lõ.

(5) A cég ko ráb bi ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je a (3) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott fel ada tok, il let ve ha tár idõk el mu -
lasz tá sá ból vagy nem meg fe le lõ tel je sí té sé bõl ere dõ ká ro -
kért a pol gá ri jog ál ta lá nos sza bá lyai sze rint kár té rí té si fe -
le lõs ség gel tar to zik. Mu lasz tás ese tén a ko ráb bi ve ze tõ
tiszt ség vi se lõt a vég el szá mo ló ké rel mé re a cég bí ró ság tör -
vényességi fel ügye le ti el já rás ke re té ben 50 000 Ft-tól
500 000 Ft-ig ter je dõ, is mé tel ten is ki szab ha tó pénz bír ság -
gal sújt hat ja.

(6) A vég el szá mo ló ké rel mé re a mu lasz tó vagy va lót lan
ada tot köz lõ ko ráb bi ve ze tõ tiszt ség vi se lõt a cég bí ró ság
arra is kö te lez he ti, hogy vi sel je azo kat a költ sé ge ket,
 amelyek a (3) be kez dés ben fog lalt fel ada tok nak a vég -
elszámoló ál tal meg bí zott szak ér tõ ál tal tör té nõ el vé gez te -
té sé vel me rül nek fel.

3. Cím

A végelszámoló jogállása, felelõssége

99.  § (1) A vég el szá mo ló sze mé lyé re a cég for má tól füg -
get le nül meg fele lõen al kal maz ni kell a Gt. 21–30.  §-ában
fog lal ta kat, a Gt. 22.  § (1) be kez dé sé ben, il let ve a 25.  §
(1) be kez dé sé nek má so dik for du la tá ban írt kor lá to zá sok
ki vé te lé vel. A Gt. 23.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lalt
össze fér he tet len sé gi ok szem pont já ból a vég el szá mo ló nak 
az e tiszt ség ben el töl tött ide je nem ve he tõ figye lembe.

(2) A cég leg fõbb szer ve vég el szá mo ló vá bár kit meg vá -
laszt hat, ha az a ve ze tõ tiszt ség vi se lõ vel szem ben tá masz -
tott kö ve tel mé nyek nek meg fe lel, és a meg bí za tást el fo gad -
ja. Vég el szá mo ló vá a fel adat el lá tá sá ra al kal mas jogi sze -
mély vagy jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság is
vá laszt ha tó. A jog utód nél kü li meg szû né sét el ha tá ro zó cég 
a vég el szá mo ló meg vá lasz tá sa kor a vég el szá mo ló dí ja zá -
sá ról, il let ve a fel adat el lá tá sá nak in gye nes sé gé rõl is ren -
del ke zik.

(3) Ha a vég el szá mo ló nem ter mé sze tes sze mély, a
Cstv.-ben elõ írt össze fér he tet len sé gi és al kal mas sá gi fel té -
te lek nek a szer ve zet nek, míg az (1)–(2) be kez dés ben fog -
lalt ren del ke zé sek nek an nak kell meg fe lel nie, akit a szer -
ve zet a vég el szá mo lá si fel ada tok el lá tá sá ra ki je löl.

(4) A vég el szá mo ló az ilyen tiszt sé get be töl tõ sze mély -
tõl el vár ha tó fo ko zott gon dos ság gal, a vég el szá mo lás alatt
álló cég, va la mint a hi te le zõk ér de ke i nek szem elõtt tar tá -
sá val kö te les el jár ni. A kö te le zett sé ge i nek meg sze gé sé vel
oko zott ká rért a pol gá ri jogi fe le lõs ség ál ta lá nos sza bá lyai
sze rint fe lel.

(5) Ha a vég el szá mo lás alatt álló cég fel szá mo lás alá ke -
rül, és meg ál la pít ha tó, hogy a vég el szá mo ló ala pos ok nél -
kül kés le ke dett a fel szá mo lá si el já rás kez de mé nye zé sé vel,
vagy nem tett meg min dent a hi te le zõk vesz te sé ge i nek
csök ken té se, il let ve a kör nye ze ti ká rok mér sék lé se a kár -
men te sí tés ér de ké ben vagy egyes hi te le zõ ket má sok ro vá -
sá ra elõny ben ré sze sí tett, a fel szá mo ló vagy a hi te le zõk
ke re se té re a bí ró ság arra kö te le zi a vég el szá mo lót, hogy a
cég va gyo ná hoz a kár oko zás össze ge mér té ké hez iga zo dó
tõ ke-hoz zá já ru lást tel je sít sen. A bí ró ság eb ben az eset ben
a vég el szá mo ló dí ját rész ben vagy egész ben meg von hat ja.

(6) Az (5) be kez dés ben fog lal tak al kal ma zá sá ra ak kor is 
sor ke rül het, ha a vég el szá mo ló az egy sze rû sí tett vég el szá -
mo lás al kal ma zá sá ról an nak tör vény ben fog lalt fel té te lei
hi á nyá ban sem tér át az ál ta lá nos sza bá lyok sze rint le foly -
ta tan dó vég el szá mo lás ra, vagy a tör vényi fel té te lek be kö -
vet ke zé se el le né re el mu lasz tot ta a fel szá mo lá si el já rás
kez de mé nye zé sét, to váb bá a fel szá mo lás el ren de lé sé re a
vég el szá mo ló hi bá já ból nem ke rült sor.

100.  § (1) A vég el szá mo ló vissza hí vá sá ról és új vég el -
szá mo ló ki je lö lé sé rõl a cég leg fõbb szer ve ha tá roz. Ha a
vég el szá mo ló meg halt, vagy jog utód nél kül meg szûnt, il -
let ve ha a vég el szá mo lás sal együtt járó fel ada tok el lá tá sá ra 
más ok ból kép te len né vált, és en nek be kö vet ke zé sé tõl szá -
mí tott hat van na pon be lül az új vég el szá mo ló meg vá lasz -
tá sa nem tör tént meg, a cég bár mely tag ja (rész vé nye se)
vagy hi te le zõ je a cég bí ró ság hoz for dul hat an nak ér de ké -
ben, hogy a cég bí ró ság a vég el szá mo ló meg vá lasz tá sa ér -
de ké ben a leg fõbb szerv ülé sét hív ja össze, vagy a ké rel -
me zõt erre jo go sít sa fel.

(2) A cég bí ró ság az (1) be kez dés sze rin ti ké rel met ak kor 
tel je sí ti, ha a ké rel me zõ a leg fõbb szerv össze hí vá sá nak
vár ha tó költ sé gét meg elõ le ge zi és a tár gyi fel té te lek biz to -
sí tá sát meg fele lõen iga zol ja. A cég bí ró ság dön té se alap ján 
a leg fõbb szerv ülé sét a jog sza bály ban, il let ve a lé te sí tõ
ok irat ban meg ha tá ro zott szék hely tõl el té rõ he lyen is meg
le het tar ta ni.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott okok  miatt, il let -
ve ha a vég el szá mo ló fel hagy a vé gel szá mo lói te vé keny -
ség el lá tá sá val, a cég bí ró ság hi va tal ból is tör vényességi
fel ügye le ti el já rást in dít hat a cég el len.

(4) Ha azért in dul tör vényességi fel ügye le ti el já rás, mert 
a vég el szá mo ló a vé gel szá mo lói te vé keny ség gel fel ha -
gyott, a cég bí ró ság a 106.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt in téz -
ke dé se ket meg fele lõen al kal maz hat ja, il let ve az (1) be kez -
dés ben fog lal tak sze rint biz to sít hat ja a fel té te le ket az új
vég el szá mo ló meg vá lasz tá sá hoz, vagy a kény szer-vég el -
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szá mo lás ról is ha tá roz hat. Ha a tör vényességi fel ügye le ti
el já rás a kény szer-vég el szá mo lás alatt in dul, a cég bí ró ság
új vég el szá mo ló ki ren de lé sé rõl hi va tal ból is ren del kez het.

101.  § (1) A vég el szá mo ló a vég el szá mo lás meg in dí tá -
sát vál to zás be jegy zé si ké re lem ben kö te les be je len te ni a
cég bí ró ság nak, amely ben fel kell tün tet ni

a) a vég el szá mo lás meg in dí tá sát el ren de lõ ha tá ro zat
kel tét,

b) a vég el szá mo lás kez dõ idõ pont ját,
c) a vég el szá mo ló ne vét (cé gét) és la kó he lyét (szék he -

lyét), ha a vég el szá mo ló nem ter mé sze tes sze mély, ak kor a 
cég jegy zék szá mát és a meg bí zá sá ból el já ró ter mé sze tes
sze mély ne vét és la kó he lyét is,

d) a ko ráb bi ve ze tõ tiszt ség vi se lõ(k) jog vi szo nyá nak
meg szû né sét.

(2) A vég el szá mo ló az alá írá si cím pél dá nyát csak ak kor
kö te les csa tol ni a vál to zás be jegy zé si ké re lem hez, ha az a
cég ira tok kö zött nem sze re pel, mi vel nem õ volt a cég ko -
ráb bi ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je.

102.  § (1) A cég bí ró ság a vég el szá mo lás meg in dí tá sá ról 
vég zést hoz, ame lyet a Cég köz löny ben köz zé tesz.

(2) A köz le mény nek tar tal maz nia kell:
a) a vég el szá mo lás alá ke rült cég ne vét, szék he lyét,

adó szá mát, cég jegy zék szá mát, ha a jog utód nél kü li meg -
szû nés el ha tá ro zá sát meg elõ zõ két éven be lül jog utód lás
kö vet ke zett be, a jog elõd(ök) ne vét, szék he lyét és cég jegy -
zék szá mát,

b) a 101.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt ada to kat,
c) a hi te le zõk nek  szóló fel hí vást, hogy kö ve te lé se i ket a

köz zé té tel tõl szá mí tott negy ven na pon be lül a vég el szá -
mo ló nak je lent sék be.

(3) A vég el szá mo ló a vég el szá mo lás köz zé té te lé tõl szá -
mí tott ti zen öt na pon be lül – szük ség sze rint – ér te sí ti a
vég el szá mo lás meg in dí tá sá ról:

a) a cég in gat la ná nak fek vé se sze rint ille té kes föld hi -
va talt a vég el szá mo lás té nyé nek be jegy zé se ér de ké ben,

b) ha a cég va la mely va gyon tár gya or szá gos köz hi te les
vagy köz ér dek bõl ve ze tett nyil ván tar tás ban sze re pel, e
nyil ván tar tást ve ze tõ szer ve ze tet,

c) az ille té kes vám ha tó sá got, il le ték hi va talt, nyug díj -
pénz tá rat, to váb bá, ha a cég en ge dély kö te les te vé keny sé -
get vé gez, az en ge dé lye zõ ha tó sá got,

d) a te rü le ti leg ille té kes ál la mi mun ka erõ-pi a ci szer ve -
ze tet,

e) az ille té kes kör nye zet vé del mi fel ügye lõ sé get ar ról,
hogy ma rad tak-e fenn olyan kör nye ze ti ká ro so dá sok, kör -
nye ze ti ter hek, me lyek bõl bír ság fi ze té si vagy egyéb fi ze -
té si kö te le zett ség, a ká ro so dá sok el há rí tá sá hoz, il let ve ter -
hek ren de zé sé hez szük sé ges ki adás szár maz hat,

f) a cég bank szám lá it ve ze tõ va la mennyi pénz in té ze tet,
g) a cég va gyo ni rész vé te lé vel mû kö dõ jog ala nyok ve -

ze tõ tiszt ség vi se lõ it, il let ve a cég rész vé te lé vel mû kö dõ
tár sa dal mi szer ve ze te ket, ala pít vá nyo kat,

h) a cég ál tal vagy el len in dí tott és fo lya mat ban lévõ
ha tó sá gi és bí ró sá gi el já rá sok ban az el já ró ha tó sá got vagy
bí ró sá got.

4. Cím

A végelszámolás lefolytatása

103.  § (1) A vég el szá mo ló a vég el szá mo lás so rán a cég
va gyo ni hely ze tét fel mé ri, kö ve te lé se it be hajt ja, tartozá -
sait ki egyen lí ti, jo ga it ér vé nye sí ti és kö te le zett sé ge it tel je -
sí ti, va gyo ni esz kö ze it pe dig szük ség ese tén ér té ke sí ti. A
hi te le zõk ki elé gí té se után fenn ma ra dó va gyont a cég tag jai 
(rész vé nye sei) kö zött pénz ben vagy ter mé szet ben fel oszt -
ja és a cég mû kö dé sét meg szün te ti.

(2) A vég el szá mo ló a vég el szá mo lás alatt gon dos ko dik
a cég va gyo ná nak meg óvá sá ról, az ér té ke sí tés re nem ke rü -
lõ va gyon meg õr zé sé rõl.

104.  § (1) A cég leg fõbb szer ve el ren del he ti, hogy a
vég el szá mo ló a cég va gyo ni esz kö ze it vagy azok meg ha tá -
ro zott ré szét csak nyil vá nos pá lyá zat, il let ve ár ve rés út ján
ér té ke sít he ti.

(2) Ha a vég el szá mo lás elõ re lát ha tó an hosszabb ide ig
tart, a tár sa ság leg fõbb szer ve mi nõ sí tett több ség gel meg -
ho zott ha tá ro za tá val a cég gaz da sá gi te vé keny sé gé nek
 ideiglenes és kor lá to zott foly ta tá sát ren del he ti el, ha ezt az
eset összes kö rül mé nye it te kint ve az éssze rû gaz dál ko dás
kö ve tel mé nyei meg kö ve te lik.

(3) Ha a vég el szá mo lás a meg in dí tá sá nak évé ben nem
fe je zõ dik be, a vég el szá mo ló a szám vi te li tör vény ben
meg ha tá ro zott üz le ti éven ként kö te les el ké szí te ni a szám -
vi te li tör vény sze rin ti be szá mo lót és az adó be val lást an nak 
fel tün te té sé vel, hogy a cég vég el szá mo lás alatt áll.

(4) A vég el szá mo lás kez dõ idõ pont ját köve tõen a vég el -
szá mo ló éven te tá jé koz ta tót ké szít a leg fõbb szerv és a
cég bí ró ság ré szé re, mely ben be kell mu tat nia a vég el szá -
mo lás alatt álló cég hely ze tét, an nak okát, hogy az el já rás
be fe je zé sé re mi ért nem ke rült még sor, to váb bá tá jé koz ta -
tást kell ad nia az el já rás be fe je zé sé nek vár ha tó idõ pont já -
ról is.

105.  § (1) A vég el szá mo lást a vég el szá mo lás kez dõ idõ -
pont já tól szá mí tott leg ké sõbb há rom éven be lül be kell fe -
jez ni.

(2) Ha a cég tör lé sé re irá nyu ló ké re lem be nyúj tá sa há -
rom éven be lül nem tör té nik meg, a cég kény szer-vég el -
szá mo lá sá ra ke rül sor.

106.  § (1) A cég hi te le zõi a kö ve te lé se i ket a vég el szá -
mo lás meg in dí tá sá nak köz zé té te lét kö ve tõ negy ven na pon
be lül je lent he tik be a vég el szá mo ló nak. A be je len tés ak kor 
is szük sé ges, ha a cég gel szem ben a kö ve te lés sel kap cso -
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lat ban ha tó sá gi vagy bí ró sá gi el já rás van fo lya mat ban. A
be je len tés el mu lasz tá sa vagy ké se del mes tel je sí té se nem
jár jog vesz tés sel, de a zá ró mér leg és a va gyon fel osz tá si
ha tá ro zat el fo ga dá sát köve tõen hi te le zõi igényt már csak a
meg szûnt cég tar to zá sa i ért tör té nõ helyt ál lás ra vo nat ko zó
sza bá lyok sze rint le het ér vé nye sí te ni.

(2) A vég el szá mo ló a hi te le zõi igény be je len té si ha tár -
idõ el tel tét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül a kö ve te lé sek rõl
jegy zé ket ké szít, ezen be lül kü lön ki mu tat ja az el is mert és
a vi ta tott hi te le zõi igé nye ket. A kö ve te lé sek jegy zé két a
vég el szá mo ló to váb bi ti zen öt na pon be lül be nyújt ja a cég -
bí ró ság hoz a nyil vá nos cég ira tok közé tör té nõ el he lye zés
cél já ból. A vi ta tott hi te le zõi igé nyek hi te le zõ it a vég el szá -
mo ló a kö ve te lé sük ilyen mi nõ sí té sé rõl ugyan ezen idõ tar -
tam alatt ér te sí ti.

(3) A cég tag ja (rész vé nye se), hi te le zõ je, il let ve az, aki a 
jogi ér de két va ló szí nû sí ti, tör vényességi fel ügye le ti el já -
rást kez de mé nyez het a cég bí ró ság nál, ha azt ész le li, hogy
a vég el szá mo ló a (2) be kez dés ben meg je lölt kö ve te lé sek
jegy zé két a cég ira tok hoz nem csa tol ta be. Ilyen eset ben a
bí ró ság a vég el szá mo lót

a) ha tár idõ tû zé sé vel és pénz bír ság ter he mel lett fel hív -
ja a mu lasz tás pót lá sá ra, vagy en nek ered mény te len sé ge
ese tén

b) 50 000 Ft-tól 500 000 Ft-ig ter je dõ, is mé tel ten is ki -
ró ha tó pénz bír ság gal sújt hat ja.

(4) Az a hi te le zõ, aki nek be je len tett kö ve te lé sét a vég el -
szá mo ló vi tat ja, igé nyét a vég el szá mo ló ér te sí té sé nek kéz -
hez vé te lé tõl szá mí tott har minc na pos ha tár idõn be lül a bí -
ró ság elõtt per ben ér vé nye sít he ti.

(5) A vég el szá mo ló a vi ta tott igé nyek fe de ze té re kö te les 
le kö tött tar ta lé kot ké pez ni.

107.  § (1) A vég el szá mo ló a cég ko ráb bi tiszt ség vi se lõ je 
ál tal ké szí tett, a te vé keny sé get le zá ró, a szám vi te li tör vény 
sze rin ti be szá mo ló mér le gé nek ada ta i ból vég el szá mo lá si
nyi tó mér le get ké szít, majd a hi te le zõk igény be je len té sé re
nyit va álló ha tár idõ el tel tét köve tõen – leg fel jebb het ven öt
na pon be lül – a hi te le zõi kö ve te lé sek jegy zé ké bõl ki in dul -
va – szük ség sze rint – kor ri gál ja a vég el szá mo lá si nyi tó
mér le get (kor ri gált vég el szá mo lá si nyi tó mér le get ké szít),
ame lyet a cég leg fõbb szer ve elé ter jeszt.

(2) A vég el szá mo ló a kor ri gált vég el szá mo lá si nyi tó
mér leg össze ál lí tá sa elõtt a kár el há rí tás kö ré ben fel me rü lõ
és más ha laszt ha tat la nul szük sé ges, va la mint a 104.  §
(2) be kez dé sé ben fog lal tak ra te kin tet tel a mû kö dés fenn -
tar tá sá val kap cso la tos költ sé gek ki vé te lé vel ki fi ze tést nem 
tel je sít het.

108.  § (1) Ha a vég el szá mo ló a kor ri gált vég el szá mo lá si 
nyi tó mér leg alap ján azt ál la pít ja meg, hogy a cég va gyo na
a hi te le zõk kö ve te lé se i nek fe de ze té re nem ele gen dõ, és a
ta gok (rész vé nye sek) a hi ány zó össze get har minc na pon
be lül nem fi ze tik meg, ha la dék ta la nul kö te les fel szá mo lá si 

el já rás le foly ta tá sá ra irá nyu ló ké rel met be nyúj ta ni. A fel -
szá mo lás irán ti ké re lem elõter jesz téséhez a leg fõbb szerv
hoz zá já ru lá sá ra nincs szük ség, de a vég el szá mo ló nak a
leg fõbb szer vet a fel szá mo lás kez de mé nye zé sé rõl ha la -
dék ta la nul tá jé koz tat nia kell.

(2) A vég el szá mo ló a fel szá mo lás el ren de lé se ese tén – a
fel szá mo lás kez dõ idõ pont ját meg elõ zõ nap ra el ké szít ve –
a szám vi te li sza bá lyok sze rint kö te les be szá mo lót ké szí te -
ni az zal, hogy az így ké szült be szá mo lót a leg fõbb szerv -
nek nem kell el fo gad nia. A vég el szá mo ló nak a fel szá mo ló
ré szé re tör té nõ irat ké szí té si és át adá si kö te le zett sé ge i re a
Cstv.-nek a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk re vo nat ko zó ren del ke -
zé sei meg fele lõen irány adó ak.

(3) A vég el szá mo ló díja fel szá mo lá si költ ség nek mi nõ -
sül. Ha vég el szá mo ló ként fel szá mo ló szer ve zet járt el,
e szer ve zet a fel szá mo lá si el já rás ban fel szá mo ló ként ki -
ren del he tõ.

109.  § (1) A vég el szá mo ló jog sza bály sér tõ in téz ke dé se
vagy mu lasz tá sa  miatt a sé rel met szen ve dett fél a vég el -
szá mo ló el já rá sá nak idõ tar ta ma alatt a tu do más szer zés tõl
szá mí tott nyolc na pon be lül, de leg fel jebb az in téz ke dés tõl 
vagy a mu lasz tás be kö vet ke zé sé tõl szá mí tott hat van na pon 
be lül a cég bí ró ság nál vég el szá mo lá si ki fo gás sal él het.

(2) Vég el szá mo lá si ki fo gás nak van he lye ak kor is, ha a
vég el szá mo ló a cég bár mely hi te le zõ jé nek ké ré sé re a hi te -
le zõi igény be je len tés ha tár ide jé nek le jár tá tól szá mí tott
har minc na pon be lül nem ad tá jé koz ta tást ar ról, hogy kö -
ve te lé sét el is me ri-e, il let ve, hogy a ki fi ze tés mi kor ra vár -
ha tó.

(3) A cég bí ró ság a vég el szá mo lá si ki fo gás fe lõl – a vég -
el szá mo ló ész re vé te lé nek be szer zé sét köve tõen – so ron kí -
vül ha tá roz. Ha a ki fo gás el bí rá lá sa so rán a fe lek meg hall -
ga tá sa vagy bi zo nyí tás fel vé te le szük sé ges, a cég bí ró ság a
ki fo gás olt in téz ke dés vég re haj tá sá nak fel füg gesz té sét is
el ren del he ti.

(4) Ha a cég bí ró ság a vég el szá mo lá si ki fo gást meg ala -
po zott nak ta lál ja, a vég el szá mo ló in téz ke dé sét meg sem -
mi sí ti és az ere de ti ál la pot hely re ál lí tá sá ra kö te le zi, vagy
– ha ez le het sé ges – az ere de ti ál la po tot ha tá ro za tá val hely -
re ál lít ja. Ha a vég el szá mo ló mu lasz tott, a cég bí ró ság a
vég el szá mo lót in téz ke dés meg té te lé re kö te lez he ti. A bí ró -
ság az alap ta lan vég el szá mo lá si ki fo gást vég zé sé vel el uta -
sít ja.

(5) A vég el szá mo lá si ki fo gás tár gyá ban ho zott vég zés
el len kü lön fel leb be zés nek van he lye.

(6) Ha a vég el szá mo ló a vég el szá mo lá si ki fo gás nak
helyt adó jog erõs bí ró sá gi vég zés nek nem tesz ele get, a
cég bí ró ság tör vényességi fel ügye le ti el já rás ke re té ben
össze hív ja a cég leg fõbb szer vét új vég el szá mo ló meg vá -
lasz tá sa cél já ból. Ha a cég a cég bí ró ság ha tá ro za tá ban fog -
lal ta kat nem tel je sí ti, a cég bí ró ság el ren de li a kény -
szer-vég el szá mo lást és a fel szá mo lók név jegy zé ké bõl má -
sik vég el szá mo lót ren del ki.
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110.  § (1) A vég el szá mo ló jo go sult a cég ál tal kö tött
szer zõ dé se ket azon na li ha tállyal fel mon da ni, vagy ha a fe -
lek egyi ke sem tel je sí tett szol gál ta tást, a szer zõ dés tõl el áll -
ni. A má sik fél nek a fel mon dás sal, il let ve az el ál lás sal oko -
zott kár meg té rí té sé re vo nat ko zó igé nyé re a 106.  § (5) be -
kez dé sé ben fog lal tak meg fele lõen irány adók.

(2) Ha a vég el szá mo lás alatt álló cég va gyo ná ban olyan
va gyo ni ér té kû jog (szer zõi jogi fel hasz ná lá si, sza ba da -
lom hasz no sí tá si, véd jegy hasz ná la ti jog) tar to zik, amely a
ki zá ró la gos jog jo go sult já nak en ge dé lye alap ján, az en ge -
dély sze rin ti ter je de lem ben áll fenn és a jo go sult en ge dé lye 
nem ter jed ki a jog har ma dik sze mély nek tör té nõ át en ge -
dé sé re, a vég el szá mo ló a va gyo ni ér té kû jog ra vo nat ko zó
szer zõ dést kö te les fel mon da ni.

(3) A vég el szá mo ló nem gya ko rol hat ja az azon na li ha -
tá lyú fel mon dás, il let ve az el ál lás jo gát a ter mé sze tes sze -
mély nek – a szol gá la ti la kás és ga rázs ki vé te lé vel – la kás ra 
fenn ál ló bér le ti szer zõ dé se, az is ko lá val vagy a ta nu ló val a
gya kor la ti kép zés szer ve zé sé re kö tött szer zõ dé se, a mun -
ka szer zõ dé sek, a nem gaz da sá gi te vé keny ség gel össze füg -
gõ köl csön szer zõ dés, a szö vet ke ze ti tag vál lal ko zás jel le -
gû jog vi szo nyá val össze füg gõ szer zõ dés, va la mint a kol -
lek tív szer zõ dés te kin te té ben.

(4) Tar tá si és élet já ra dé ki szer zõ dés fel mon dá sa ese tén
a má sik fe let meg fe le lõ kár ta la ní tás il le ti meg.

(5) Az egyéb já ra dék jel le gû kö te le zett sé gek ren de zé se
ér de ké ben a vég el szá mo ló egy összeg ben ki fi ze ten dõ kár -
ta la ní tás ban ál la pod hat meg a jo go sult tal, vagy a vég el szá -
mo ló kö te les a jo go sult ja vá ra egy sze ri díjú já ru lék biz to sí -
tá si szer zõ dést köt ni.

(6) A jö võ ben fel me rü lõ sza va tos sá gi, jót ál lá si és kár té -
rí té si kö te le zett sé gek ren de zé sé vel a vég el szá mo ló kö te les 
har ma dik sze mélyt meg bíz ni, aki nek ré szé re át kell ad nia
az ügy összes kö rül mé nyei figye lembe véte lével erre a cél -
ra kép zett le kö tött tar ta lé kot. A meg bí zás ról ké szült köz le -
ményt a Cég köz löny ben köz zé kell ten ni. A vég el szá mo ló
és a jo go sult kö zött lét re jött meg ál la po dás alap ján mód
van arra is, hogy a jo go sult egy sze ri vissza té rí tést kap jon.

5. Cím

A végelszámolás befejezése

111.  § (1) A vég el szá mo ló a vég el szá mo lás be fe je zé se -
kor el ké szí ti és – a cég nél mû kö dõ fel ügye lõ bi zott ság vagy 
más el len õr zés re fel jo go sí tott szerv, il let ve könyv vizs gá ló
je len té sé vel együtt – a leg fõbb szerv elé ter jesz ti jó vá ha -
gyás ra:

a) az adó be val lá so kat,
b) a vég el szá mo lás utol só üz le ti évé rõl ké szült szám vi -

te li tör vény sze rin ti be szá mo lót, amely nek mér le gé ben – a
(2) be kez dés ben fog lal tak ra te kin tet tel – az esz kö zök, il -
let ve az eset le ges kö te le zett sé gek pi a ci ér té ken sze re pel -

nek, a pi a ci ér té ken tör té nõ ér té ke lés nek az ered mény re
gya ko rolt ha tá sát az ered mény ki mu ta tás tar tal maz za,

c) a va gyon fel osz tá si ja vas la tot, amely ben a vég el szá -
mo ló dí já nak mér té ké re is in dít ványt tesz,

d) a vég el szá mo lá si idõ szak gaz da sá gi ese mé nye i nek
be mu ta tá sá ról  szóló össze fog la ló ér té ke lést (zá ró je len -
tést), va la mint

e) a cég va gyo ni ré sze se dé sé vel mû kö dõ jog ala nyok,
il let ve a rész vé te lé vel mû kö dõ tár sa dal mi szer ve ze tek, ala -
pít vá nyok sor sá ra vo nat ko zó ja vas la tot.

(2) A va gyon fel osz tá si ja vas lat ban sze rep lõ té te le ket
 piaci ér té ken kell be ál lí ta ni. A hi te le zõk ki elé gí té se után
fenn ma ra dó va gyon nak a ta gok (rész vé nye sek) kö zöt ti ter -
mé szet be ni fel osz tá sá ra csak va gyon ér té ke lés ese tén van
mód.

(3) A leg fõbb szerv az elõ ter jesz tett ira tok, il let ve a va -
gyon fel osz tás tár gyá ban ha tá ro za tot hoz, amely ben dönt -
het a jo gok en ged mé nye zé sé rõl és a kö te le zett sé gek át ru -
há zá sá ról, il let ve a cég tar to zá sá nak más ál tal tör té nõ át -
vál la lá sá ról is. A ha tá ro zat ban – szük ség ese tén – ren del -
kez ni kell a vég el szá mo ló díj ár ól és a vég el szá mo lás költ -
sé ge i nek, köz tük az irat anyag õr zé sé nek és a cég meg szû -
né sé vel kap cso lat ban fel me rü lõ egyéb költ sé gek nek a vi -
se lé sé rõl is.

112.  § (1) A vég el szá mo ló kö te les gon dos kod ni a cég
irat anya gá nak el he lye zé sé rõl. Az ez zel kap cso la tos költ sé -
ge ket és a meg szû nés utá ni irat õr zés költ sé ge it a va gyon -
fel osz tá si ja vas lat ban fel kell tün tet ni. A va gyon fel osz tás
so rán úgy is meg le het ál la pod ni, hogy a cég irat anya gá nak 
õr zé sét (in gye ne sen vagy el len ér ték fe jé ben) a ta gok (rész -
vé nye sek) va la me lyi ke vál lal ja. A cég irat anya gá nak el he -
lye zé sé re egye bek ben a Cstv. erre vo nat ko zó sza bá lyai
meg fele lõen al kal ma zan dók.

(2) A vég el szá mo ló a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott mó don kö te les a vég el szá mo lás alatt álló cég biz to sí -
tott ja i nak ada ta it át ad ni az ille té kes nyug díj-biz to sí tá si
igaz ga tá si szerv nek. A szerv er rõl  szóló iga zo lá sát a vég el -
szá mo ló kö te les be nyúj ta ni a cég bí ró ság nak.

(3) A 111.  §-ban fel so rolt ira tok jó vá ha gyá sa és a va -
gyon fel osz tá si ha tá ro zat el fo ga dá sa után a leg fõbb szerv
dönt a fel osz tott va gyon ki adá sá nak idõ pont já ról, amely -
nek le bo nyo lí tá sá ra a vég el szá mo ló kö te les. A va gyon ki -
adá sá ra nem ke rül het sor a cég tör lé sé re vo nat ko zó vég zés
meg ho za ta lát meg elõ zõ en.

(4) A vég el szá mo ló ál tal be nyúj tott, a cég tör lé sé re irá -
nyu ló ké re lem il le ték men tes, és a cég tör lé sét tar tal ma zó
vég zés köz zé té te lé ért köz zé té te li költ ség té rí tést nem kell
fi zet ni. A ké re lem hez az arra vo nat ko zó ha tá ro za tot, a
111.  § (1) be kez dé sé nek b)–d) pont já ban fel so rolt ira to kat, 
va la mint a 111.  § (3) be kez dé sé ben meg je lölt ha tá ro za tot
kell csa tol ni.

(5) A vég el szá mo lást nem le het ad dig be fe jez ni, amíg
a cég nek olyan is mert kö ve te lé se vagy tar to zá sa áll
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fenn, amely rõl a va gyon fel osz tá si ha tá ro zat ban nem ren -
del kez tek.

(6) Amennyi ben a cég ér ték pa pírt bo csá tott ki, a cég bí -
ró ság a cég tör lé sét el ren de lõ ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé -
sét köve tõen ha la dék ta la nul ér te sí ti a köz pon ti ér ték tá rat a
gaz dál ko dó szer ve zet ál tal ki bo csá tott ér ték pa pí rok ér -
vény te le ní té se ér de ké ben.

113.  § A leg fõbb szerv a vég el szá mo lás fo lya ma ta alatt
– a cég tör lé sé re irá nyu ló ké re lem cég bí ró ság hoz tör té nõ
be nyúj tá sá ig – el ha tá roz hat ja a vég el szá mo lás meg szün te -
té sét és a cég mû kö dé sé nek to vább foly ta tá sát. Eb ben az
eset ben a vég el szá mo ló meg bí zá sá nak vissza vo ná sá ról, a
vég el szá mo ló dí já nak meg ál la pí tá sá ról és ki fi ze té sé rõl és
az új ve ze tõ tiszt ség vi se lõ meg vá lasz tá sá ról is dön te ni
kell.

6. Cím

Az egyszerûsített végelszámolás

114.  § (1) A jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság 
vég el szá mo lá sá nak cég be jegy zé se egy sze rû sí tett mó don
tör tén het, ha a cég a vég el szá mo lá sa kez dõ idõ pont já tól
szá mí tott száz húsz na pon be lül a vég el szá mo lást be fe je zi.
Az egy sze rû sí tett vég el szá mo lás ese tén a vég el szá mo lás
meg in du lá sá ról  szóló köz le mény Cég köz löny ben tör té nõ
köz zé té te lét a vég el szá mo ló a vég el szá mo lás kez dõ idõ -
pont já tól szá mí tott nyolc na pon be lül kö te les kez de mé -
nyez ni. A vég el szá mo ló jog ál lá sá ra, a fel ada ta i ra, il let ve
az egy sze rû sí tett vég el szá mo lás ra a 99–113.  § ren del ke zé -
se it megfele lõen al kal maz ni kell.

(2) A cég a vég el szá mo ló sze mé lyét a vég el szá mo lás
be fe je zé sé vel és a tör lé si ké re lem mel együtt je len ti be a
cég bí ró ság nak, amely ren del ke zik a tör lés be jegy zé sé rõl
és köz zé té te lé rõl, en nek ke re té ben fel tün tet ve a vég el szá -
mo ló sze mé lyét és la kó he lyét (szék he lyét), utal va arra is,
hogy a vég el szá mo lás egy sze rû sí tett mó don folyt le.

(3) A vég el szá mo ló egy sze rû sí tett vég el szá mo lás
 helyett a vég el szá mo lás ra vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyok
sze rint jár el, ha

a) a vég el szá mo lás so rán va la mely hi te le zõ igé nyét vi -
tat ja, il let ve

b) a vi ta tott igé nye  miatt a hi te le zõ a cég el len pe res el -
já rást in dít, vagy

c) az egy sze rû sí tett vég el szá mo lás le foly ta tá sá ra elõ írt
ha tár idõ az el já rás fo lya mat ban léte alatt le járt. Az át té rés
idõ pont ja a ké re lem be nyúj tá sá nak nap ja.

(4) Nincs he lye a vég el szá mo lás egy sze rû sí tett mó don
tör té nõ be fe je zé sé nek, ha vég el szá mo lá si ki fo gás sal kap -
cso la tos el já rás van fo lya mat ban.

(5) A (3) be kez dés c) pont já ban fog lal tak sze rint kell el -
jár ni ak kor is, ha az egy sze rû sí tett vég el szá mo lás alatt elõ -
re lát ha tó vá vá lik, hogy az egy sze rû sí tett vég el szá mo lás
be fe je zé se ha tár idõ ben nem tör tén het meg.

(6) A (3)–(5) be kez dés ben fog lalt sza bá lyok meg sze gé -
se ese té ben kény szer-vég el szá mo lás nak van he lye.

115.  § (1) A 114.  § (3)–(5) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott eset ben a vég el szá mo ló a vál to zás be jegy zé si ké rel -
mé hez – ha a köz zé té tel már meg tör tént – kö te les csa tol ni 
a vég el szá mo lá si köz le mény meg je le né sét iga zo ló ok ira -
tot. Eb ben az eset ben a cég bí ró ság a vál to zás be jegy zé si
vég zé sé ben hi te le zõi fel hí vást már nem tesz köz zé, de a
bí ró sá gi köz le mény ben utal arra, hogy a vég el szá mo lás
egy sze rû sí tett mó don in dult meg, és a ko ráb ban meg je -
lent köz le mény meg je le né si idõ pont ját is fel tün te ti. Ha az 
át té rés olyan idõ ben tör tént meg, ami kor a vég el szá mo ló
még nem tett köz zé köz le ményt, ak kor a vég el szá mo ló
be je len té se alap ján a cég bí ró ság vég zé sé ben ke rül sor a
hi te le zõi fel hí vás ra.

(2) A hi te le zõk igény be je len té sé re, a kö ve te lé sek jegy -
zé ké nek el ké szí té sé re vo nat ko zó és egyéb, a vég el szá mo -
lá si hir det mény hez kap cso ló dó ha tár idõk szá mí tá sa és kö -
te le zett sé gek tel je sí té se át té rés ese tén is – ha volt ilyen –
a vé gel szá mo ló ál tal köz zé tett köz le mény meg je le né si
idõ pont já hoz kö tõ dik.

7. Cím

A kényszer-végelszámolás

116.  § (1) Ha a bí ró ság tör vényességi fel ügye le ti ha tás -
kö ré ben el jár va a cé get meg szûnt nek nyil vá nít ja, kény -
szer-vég el szá mo lást ren del el. Kény szer-vég el szá mo lás ra
ke rül sor ak kor is, ha az anya gi jog sza bá lyok sze rint a cég
jog utód nél kü li meg szû né sét elõ idé zõ ok kö vet ke zett be,
il let ve, ha a cég a vég el szá mo lást há rom éven be lül nem
fe jez te be, to váb bá ha a vég el szá mo lás ál ta lá nos szabá -
lyaira tör té nõ át té rést nem haj tot ta vég re (114.  §).

(2) Nincs he lye kény szer-vég el szá mo lás el ren de lé sé nek 
a cég fi ze tés kép te len sé gét meg ál la pí tó vég zés meg ho za ta -
lát köve tõen, va la mint ab ban az eset ben, ha a bün te tõ ügy -
ben el já ró bí ró ság vagy az ügyész a cég bí ró sá got ar ról ér -
te sí ti, hogy a cég gel szem ben bün te tõ jo gi in téz ke dés al kal -
ma zá sá ra ke rül het sor.

(3) A kény szer-vég el szá mo lás so rán a cég leg fõbb szer -
ve nem dönt het a cég nek a vég el szá mo lá si el já rás alat ti
mû köd te té sé rõl, il let ve a vég el szá mo lá si el já rás meg szün -
te té sé rõl. A vég el szá mo lás kez dõ idõ pont ját köve tõen a
cég szer vei nem hoz hat nak a vég el szá mo lás cél já val el len -
té tes dön té se ket.
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(4) A cég bí ró ság nem dönt het a jog erõ sen el ren delt
kény szer-vég el szá mo lás meg szün te té sé rõl. A kény szer-
vég el szá mo lást – ha arra a cég ál tal el ha tá ro zott vég el szá -
mo lást köve tõen ke rül sor – a jog erõs el ren de lé sé tõl
 számított egy éven be lül be kell fe jez ni. A cég bí ró ság a
 határidõt a vég el szá mo ló ké rel mé re in do kolt eset ben
egy al ka lom mal hat hó nap pal, il let ve ha pe res el já rás van
fo lya mat ban, e per jog erõs be fe je zé sé ig meg hosszab bít -
hat ja.

(5) Ha a kény szer-vég el szá mo lás so rán fel szá mo lá si el -
já rást kell kez de mé nyez ni, a fel szá mo lás so rán egyez ség -
kö tés nek nincs he lye és a fel szá mo lá si el já rás az adós cég
tel je sí té sé re te kin tet tel nem szün tet he tõ meg.

(6) A kény szer-vég el szá mo lás ra e fe je zet sza bá lya it
– e cím ben fog lalt el té ré sek kel – kell al kal maz ni.

117.  § (1) A bí ró ság a kény szer-vég el szá mo lást el ren de -
lõ ha tá ro za tá ban a cég vég el szá mo ló já nak – ki vé te le sen
in do kolt eset ben – a cég ve ze tõ tiszt ség vi se lõ jét is ki ren -
del he ti. A bí ró ság ál tal ki ren delt vég el szá mo ló e meg bí za -
tást ala pos ok kal vissza uta sít hat ja.

(2) Ha a cég bí ró ság vég el szá mo ló ként a fel szá mo lók
név jegy zé ké ben sze rep lõ szer ve ze tet ren del ki, a fel szá -
mo ló szer ve zet csak a Cstv.-ben sza bá lyo zott ki zá rá si és
össze fér he tet len sé gi okok ra való hi vat ko zás sal uta sít hat ja
vissza a meg bí za tást.

(3) A kény szer-vég el szá mo lás jog erõs el ren de lé sé vel
össze füg gõ vál to zá so kat a cég bí ró ság hi va tal ból jegy zi be
a cég jegy zék be és te szi köz zé. A ké sõb bi cégjegy -
zékadat-változások be je len té se a vég el szá mo ló kö te le zett -
sé ge.

(4) A kény szer-vég el szá mo lás so rán ki ren delt vég el szá -
mo ló a cég va gyo nát csak nyil vá nos pá lyá zat, il let ve ár ve -
rés út ján ér té ke sít he ti.

118.  § (1) A vég el szá mo ló dí ját a vég el szá mo ló ké rel -
mé re a leg fõbb szerv ál la pít ja meg. Amennyi ben a leg fõbb
szerv a ha tá ro za tát nem hoz za meg, a vég el szá mo ló díj ár ól 
a cég bí ró ság dönt.

(2) Ha a vég el szá mo ló a kor ri gált vég el szá mo lá si nyi tó -
mér leg alap ján vagy a ké sõb bi ek ben, a vég el szá mo lá si el -
já rás so rán azt ál la pít ja meg, hogy a cég va gyo na a hi te le -
zõk kö ve te lé sé nek fe de ze té re nem ele gen dõ, a vég el szá -
mo ló be je len té se alap ján a cég bí ró ság fel szá mo lá si el já rás
le foly ta tá sát kez de mé nye zi. A vég el szá mo ló nak a cég bí -
ró ság ál tal meg ál la pí tott díja fel szá mo lá si költ ség nek mi -
nõ sül.

(3) A vég el szá mo ló díja fel szá mo ló szer ve zet ese té ben
a te vé keny sé get le zá ró be szá mo ló mér le ge sze rin ti esz kö -
zök könyv sze rin ti ér té ké nek 1,5 szá za lé ka, de leg alább
100 000 Ft és az azt ter he lõ ál ta lá nos for gal mi adó össze ge. 
A bí ró ság et tõl a mér ték tõl in do kolt eset ben el tér het. Más

vég el szá mo ló ki ren de lé se ese té ben a vég el szá mo ló ké rel -
mé re a mun ká já val arány ban álló dí ja zást a cég bí ró ság ál -
la pít ja meg.

IX. Fejezet

A VAGYONRENDEZÉSI ELJÁRÁS

1. Cím

A vagyonrendezési eljárás kezdeményezése

119.  § (1) Va gyon ren de zé si el já rást kell – ké re lem re
vagy hi va tal ból – le foly tat ni, ha meg szün te té si el já rás le -
foly ta tá sa után, a cég jog utód nél kü li tör lé sét köve tõen
olyan va gyon tárgy ke rül elõ, amely nek a tö rölt cég volt a
tu laj do no sa. Ha a tö rölt cég el len vég re haj tá si el já rás van
fo lya mat ban (Vht. 46.  §) a vég re haj tá si el já rás alatt nem
kez de mé nyez he tõ va gyon ren de zé si el já rás a le fog lalt va -
gyon tárgy vo nat ko zá sá ban.

(2) A va gyon ren de zé si el já rás nem pe res el já rás, amely -
re a Pp. sza bá lya it – ha e fe je zet más ként nem ren del ke -
zik – meg fele lõen al kal maz ni kell, szü ne te lés nek azon ban
nincs he lye.

(3) A va gyon ren de zé si el já rást a tö rölt cég utol só be -
jegy zett szék he lye sze rint ille té kes me gyei bí ró ság foly tat -
ja le.

(4) Az el já rást a tö rölt cég volt hi te le zõ je, volt tag ja
(rész vé nye se), il let ve az kér he ti, aki nek az el já rás le foly ta -
tá sá hoz jogi ér de ke fû zõ dik, mi vel az ál ta la meg je lölt va -
gyon tárgy ra vo nat ko zó an kö ve te lé se áll fenn. A ké rel me -
zõ nek meg kell je löl nie a tö rölt cég, va la mint azon va -
gyon tárgy azo no sí tá sá hoz szük sé ges ada to kat, amely vo -
nat ko zá sá ban a va gyon ren de zé si el já rás le foly ta tá sát kéri,
és csa tol nia kell azo kat az ok ira to kat, ame lyek kel a va -
gyon tárgy lé tét, tu laj do ni hely ze té nek ren de zet len sé gét, il -
let ve a ké rel me zõ kö ve te lé sé nek fenn ál lá sát va ló szí nû sí ti.
A ké re lem hez csa tol ni kell a köz zé té te li költ ség té rí tés
meg fi ze té sé re vo nat ko zó iga zo lást is.

(5) Hi va tal ból kell le foly tat ni a va gyon ren de zé si el já -
rást, ha a köz hi te les vagy köz ér dek vé del mi cél ból ve ze tett
nyil ván tar tást ve ze tõ szer ve zet be je len ti, hogy a nyil ván -
tar tá sá ban a tö rölt cég tu laj do nos ként sze re pel.

(6) Ha a fo lya mat ban lévõ va gyon ren de zé si el já rás
 során újabb va gyon tárgy ke rül elõ, a bí ró ság – ha an nak a
120.  §-ban fog lalt fel té te lei fenn áll nak – újabb va gyon ren -
de zé si el já rást ren del el, ame lyet a ko ráb ban in dult el já rás -
sal egye sít a Pp. sza bá lyai sze rint. Az el já rás meg in dí tá sá -
ra a va gyon ren de zõ be je len té se alap ján is sor ke rül het.
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2. Cím

A bíróság feladatai

120.  § (1) Az el já ró bí ró ság a ké re lem ben fog lal ta kat
meg vizs gál ja. En nek so rán – szük ség ese tén – to váb bi ok -
ira to kat sze rez het be, és a ké rel me zõt, va la mint a tö rölt cég 
volt tag ja it (rész vé nye se it) és az eset leg fel lel he tõ ko ráb bi
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ it meg hall gat hat ja.

(2) Ké re lem re in du ló va gyon ren de zé si el já rás ese tén, ha 
meg ál la pít ha tó a meg je lölt va gyon tárgy meg lé te és hogy
az a tö rölt cég tu laj do ná ban állt, a bí ró ság el ren de li a va -
gyon ren de zé si el já rás le foly ta tá sát, ki vé ve, ha va ló szí nû -
sít he tõ, hogy a fel lelt va gyon tárgy ér té ke sí té sé bõl be fo lyó
összeg az el já rás le foly ta tá sá val fel me rü lõ költ sé ge ket
sem fe dez né, fi gye lem mel a 123.  § (1) be kez dé sé ben sza -
bá lyo zott díj ra is. Eb ben az eset ben a bí ró ság a ké rel met el -
uta sít ja, és a va gyon tár gyat a ké rel me zõ, il let ve több ké rel -
me zõ ese tén a ké rel me zõk kö zös tu laj do ná ba adja. Ha a
ké rel me zõ a va gyon tárgy ra ter mé szet ben nem tart igényt,
ezt a bí ró ság nak be kell je len te nie. Eb ben az eset ben a va -
gyon tárgy a Ptk. sza bá lyai sze rint urat lan va gyon nak mi -
nõ sül.

(3) A 119.  § (5) be kez dé sé ben fog lalt eset ben sem foly -
tat ha tó le az el já rás, ha a va gyon tárgy tény le ge sen nem lel -
he tõ fel. Eb ben az eset ben a bí ró ság el ren de li a va gyon -
tárgy nak a nyil ván tar tás ból való tör lé sét.

121.  § (1) A va gyon ren de zé si el já rás le foly ta tá sát el ren -
de lõ, a Cég köz löny ben köz zé tett vég zés ben a bí ró ság – az
el já rás tár gyát ké pe zõ va gyon tárgy meg je lö lé sé vel – va -
gyon ren de zõt ren del ki a fel szá mo lók név jegy zé ké ben
sze rep lõ fel szá mo lók kö zül. A va gyon ren de zõ re vo nat ko -
zó an a Cstv.-ben a fel szá mo ló szer ve zet re, il let ve a fel szá -
mo ló biz tos ra irány adó össze fér he tet len sé gi sza bá lyo kat
meg fele lõen al kal maz ni kell.

(2) A bí ró ság a vég zés ben fel hív ja a tö rölt cég volt hi te -
le zõ it, il let ve tag ja it (rész vé nye se it), hogy a va gyon tárgy ra 
vo nat ko zó igé nye i ket a köz zé té tel tõl szá mí tott har minc
na pon be lül a va gyon ren de zõ nek je lent sék be, il let ve csa -
tol ják az igényt meg ala po zó ok ira to kat.

(3) Ha a va gyon ren de zé si el já rás tár gya zá log jog gal ter -
helt, a zá log jog jo go sult ját a bí ró ság kü lön fel hív ja hi te le -
zõi igé nye be je len té sé re. A be je len tés el ma ra dá sa ese tén a
zá log jog meg szû nik.

(4) Ha a va gyon ren de zõ a be je len tett igényt nem fo gad -
ja el, a ké rel me zõ nyolc na pon be lül az el já rást le foly ta tó
bí ró ság hoz for dul hat. A bí ró ság dön té se el len kü lön fel -
leb be zés nek van he lye.

(5) A va gyon ren de zõ jog sza bály sér tõ in téz ke dé se vagy
mu lasz tá sa el len a va gyon ren de zõ ki ren de lé sé nek idõ tar -
ta ma alatt, a tu do más szer zés tõl szá mí tott nyolc na pon be -
lül az el já rás ban részt ve võ sé rel met szen ve dett fél a bí ró -
ság nál ki fo gás sal él het. A bí ró ság a ki fo gás ról so ron kí vül

ha tá roz, en nek so rán a ki fo gás olt in téz ke dést meg sem mi -
sí ti, vagy a ki fo gást el uta sít ja. A bí ró ság dön té se el len kü -
lön fel leb be zés nek van he lye.

3. Cím

A vagyonrendezõ feladatai

122.  § (1) Az igé nyek be je len té sét köve tõen a va gyon -
ren de zõ a va gyon tár gyat nyil vá no san meg hir de tett pá lyá -
zat vagy ár ve rés út ján – a Cstv. 49.  §-a (1)–(3) be kez dé sé -
nek meg fe le lõ al kal ma zá sá val – ér té ke sí ti, és az ér té ke sí -
tés bõl be folyt össze get az erre a cél ra nyi tott el kü lö ní tett
szám lá ján he lye zi el. In gat lan vagy más nyil ván tar tás ba
be jegy zett va gyon tárgy ér té ke sí té se ese té ben – an nak el le -
né re, hogy a cég jog ala nyi sá ga már a tör lés sel meg szûnt –
az új tu laj do nos tu laj don jo gát ké rel mé re, a va gyon ren de -
zé si el já rás be fe je zé sét köve tõen a bí ró ság ha tá ro za ta alap -
ján a köz hi te les vagy köz ér dek vé del mi cél ból ve ze tett
nyil ván tar tás ba be kell je gyez ni.

(2) A va gyon tárgy ér té ke sí té se ki vé te le sen mel lõz he tõ,
ha az el já rás ban részt ve võk azt kö zö sen ké rik, va la mint
meg elõ le ge zik, il let ve meg fi ze tik az el já rás le foly ta tá sá val 
enél kül is fel me rü lõ költ sé ge ket és a va gyon ren de zõ dí ját.
Az el já rás ban részt ve võk nek az erre vo nat ko zó meg ál la -
po dá su kat a va gyon ren de zõ nek az ér té ke sí tés meg kez dé se 
elõtt be kell je len te ni ük.

(3) A va gyon tárgy ér té ke sí té sé bõl be folyt összeg az el -
já rás költ sé ge i nek (a va gyon ren de zõ dí já nak) el szá mo lá -
sát köve tõen el sõd le ge sen a hi te le zõi igé nyek ki elé gí té sé re 
szol gál. Ha a ren del ke zés re álló összeg va la mennyi hi te le -
zõi igény ki elé gí té sé re nem ele gen dõ, a hi te le zõk ki elé gí -
té se kö ve te lé se ik ará nyá ban tör té nik meg.

(4) Ha hi te le zõi igényt nem je len tet tek be, vagy a ren -
del ke zés re álló összeg a hi te le zõi igé nye ket meg ha lad ja,
az összeg fel osz tá sa a volt ta gok (rész vé nye sek) kö zött – a
lé te sí tõ ok irat el té rõ ren del ke zé sé nek hi á nyá ban – a cég
tör lé se kor fenn ál ló ré sze se dé sük ará nyá ban tör té nik meg
az zal, hogy a fel osz tás so rán azok a ta gok (rész vé nye sek),
akik igényt nem je len tet tek be, fi gyel men kí vül ma rad nak.

(5) Ha a va gyon ren de zé si el já rás le foly ta tá sa kö te le zõ,
ak kor is a (3)–(4) be kez dés sze rint kell el jár ni. Igény be je -
len tés hi á nyá ban a va gyon ren de zé si el já rás so rán be folyt
össze get bí rói le tét be kell he lyez ni.

(6) Ha a va gyon ren de zé si el já rás le foly ta tá sa kö te le zõ
és a va gyon tárgy ér té ke sí té se nem járt si ker rel, a va gyon -
ren de zõ fel me rült költ sé ge i nek és dí já nak meg fi ze té se
ese té ben a va gyon tár gyat a jo go sult nak ter mé szet ben kell
ki ad ni. Ha nincs igény be je len tõ vagy a ké rel me zõ ter mé -
szet ben nem tart igényt a va gyon tárgy ra, az ingó va gyon -
tárgy a Ptk. sza bá lyai sze rint urat lan va gyon nak mi nõ sül,
in gat lan va gyon tárgy ese té ben pe dig az ál lam tu laj don jo -
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gá nak az in gat lan-nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy zé sét ren -
de li el a bí ró ság.

4. Cím

A vagyonrendezési eljárás befejezése

123.  § (1) A va gyon tárgy ér té ke sí té sét kö ve tõ har minc
na pon be lül a va gyon ren de zõ ezt a tényt be je len ti a bí ró -
ság nak, és be nyújt ja a 122.  § (3)–(5) be kez dé sé ben fog lal -
tak sze rint ké szí tett va gyon fel osz tá si ja vas la tot. A va -
gyon fel osz tá si ja vas lat ban a kö ve te lé sek já ru lé ka it nem le -
het figye lembe ven ni. A va gyon fel osz tá si ja vas lat ke re té -
ben a va gyon ren de zõ az el já rás le foly ta tá sá val kap cso lat -
ban köz vet le nül fel me rült költ sé gei, to váb bá mun ka díj -
ként 100 000 Ft és az azt ter he lõ ál ta lá nos for gal mi adó
meg ál la pí tá sát kér he ti a bí ró ság tól, ame lyet a va gyon fel -
osz tá si ja vas lat el ké szí té se so rán a fel osz tás ra ren del ke -
zés re álló összeg bõl le kell von ni.

(2) A bí ró ság a va gyon ren de zõ va gyon fel osz tá si ja vas -
la tát meg vizs gál ja és azt az érin tet tek nek meg kül di, az zal,
hogy arra nyolc na pon be lül ész re vé telt te het nek. Ezt
köve tõen a bí ró ság vég zés sel ha tá roz a hi te le zõk kö ve te lé -
se i nek ki elé gí té sé rõl, il let ve a hi te le zõ nek nem mi nõ sü lõ
ké rel me zõk kö zöt ti va gyon fel osz tás ról, va la mint meg hoz -
za a 122.  § (1) és (6) be kez dé sé ben fog lalt ha tá ro za tot, to -
váb bá kö te le zi a va gyon ren de zõt a még szük sé ges in téz ke -
dé sek meg té te lé re. A bí ró ság a va gyon ren de zõ ál tal fel szá -
mí tott költ sé gek össze gét in do kolt eset ben mó do sít hat ja.

(3) Az ér té ke sí tés mel lõ zé se ese tén a bí ró ság a va gyon -
fel osz tá si ja vas lat ban fog lal tak sze rint a va gyon tár gyat a
jo go sult tu laj do ná ba, il let ve a ké rel me zõk ál tal meg ha tá -
ro zott arány ban a jo go sul tak kö zös tu laj do ná ba adja. A
vég zés ben ha tá roz ni kell a va gyon ren de zõ költ sé ge i nek és 
dí ja zá sá nak össze gé rõl, an nak vi se lé sé rõl is.

(4) A tu laj don jog nak a köz hi te les vagy köz ér dek vé del -
mi cél ból ve ze tett nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy zé sé re, il -
let ve a va gyon tárgy bir tok ba adá sá ra csak ak kor ke rül het
sor, ha a jo go sul tak a va gyon ren de zõ bí ró ság ál tal meg ál -
la pí tott költ sé ge it és mun ka dí ját – amennyi ben azok le vo -
ná sá ra az (1) be kez dés sze rint nem ke rült sor – meg fi zet -
ték.

(5) Ha a va gyon ren de zé si el já rás le foly ta tá sá ra hi va tal -
ból ke rült sor, a va gyon ren de zõ az (1) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott költ sé ge i nek és dí já nak a va gyon fel osz tá si ja -
vas lat alap ján nem fe de zett ré szét az ál lam vi se li.

(6) A va gyon fel osz tás ról dön tõ vég zés el len fel leb be -
zés nek van he lye. Az el já rás jog erõs be fe je zé sé nek té nyét
a bí ró ság a Cég köz löny ben köz zé te szi.

124.  § A 120–123.  §-ban fog lal tak meg fele lõen irány -
adók ab ban az eset ben is, ha a cég tör lé sé re vég el szá mo lá si 
el já rás vagy fel szá mo lá si el já rás le foly ta tá sa után ke rült

sor, de a cég tör lé sét köve tõen olyan va gyon tárgy ke rül
elõ, amely nek a tö rölt cég volt a tu laj do no sa, és ar ról a
vég el szá mo lá si, il let ve a fel szá mo lá si el já rás ban ren del ke -
zés nem tör tént.

X. Fejezet

Hatályba léptetõ és átmeneti rendelkezések,
módosuló jogszabályok

125.  § (1) Ez a tör vény – a (2)–(7) be kez dés ben fog lalt
ki vé tel lel – 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba. Ren del ke -
zé se it a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en be nyúj tott be jegy zé si
(vál to zás be jegy zé si) ké re lem ese té ben, il let ve a ha tály ba -
lé pé se után in dult tör vényességi fel ügye le ti el já rás ban és
más, a tör vény ha tá lya alá tar to zó ügy ben (el já rás ban) kell
al kal maz ni.

(2) A 88.  § (4) be kez dé sé ben, a 89.  § (1) és (3) be kez dé -
sé ben, va la mint a 135.  § (5)–(6) be kez dé sé ben fog lalt ren -
del ke zé sek a tör vény ki hir de té sét kö ve tõ har min ca dik na -
pon lép nek ha tály ba; ren del ke zé se i ket az ezt köve tõen in -
dult el já rá sok ban kell al kal maz ni.

(3) A tör vénynek az eu ró pai szö vet ke zet re vo nat ko zó
ren del ke zé sei 2006. au gusz tus 18-án lép nek ha tály ba.

(4) A 17.  § (2) be kez dé se 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(5) Azok a gaz da sá gi tár sa sá gok, ame lyek a tör vény ha -
tály ba lé pé sét meg elõ zõ en nem nyújt hat ták be cég be jegy -
zé si (vál to zás be jegy zé si) ké rel mü ket elekt ro ni kus úton,
ezt – vá lasz tá suk sze rint – 2006. jú li us 1. nap já tól te he tik
meg. Az egyéb cég for mák ese té ben a 36–39.  § ren del ke zé -
sei 2007. ja nu ár 1. nap já tól al kal maz ha tók.

(6) A 4.  § (2) be kez dé se, a 25.  § o) pont ja, va la mint a
tör vény 2. szá mú mel lék le te I. ré szé nek 10. pont ja 2007.
jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(7) Az 1.  § (2) be kez dé sé nek c)–e) pont ja, a 13.  § (3) be -
kez dé sé nek a) pont ja, va la mint a 20.  § (1) be kez dé se 2007. 
ok tó ber 1-jén lép ha tály ba.

126.  § Az e tör vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en be -
nyúj tott cég be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) ké rel me ket a
cég nyil ván tar tás ról, a cég nyil vá nos ság ról és a bí ró sá gi
cég el já rás ról  szóló 1997. évi CXLV. tör vény sza bá lyai
sze rint kell el bí rál ni, és en nek a tör vénynek a ren del ke zé -
sei sze rint kell el jár ni a fo lya mat ban lévõ tör vényességi
fel ügye le ti, va la mint hi va tal bó li tör lé si és va gyon ren de zé -
si el já rás so rán is.

127.  § (1) Ahol jog sza bály a bí ró sá gi cég nyil ván tar tás -
ról és a cé gek tör vényességi fel ügye le té rõl  szóló 1989. évi
23. tör vényerejû ren de le tet, va la mint a cég nyil ván tar tás -
ról, a cég nyil vá nos ság ról és a bí ró sá gi cég el já rás ról  szóló
1997. évi CXLV. tör vényt em lí ti, ott azon e tör vényt kell
ér te ni.
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(2) Ahol tör vény a hi va tal bó li tör lé si el já rás ról, il let ve a
tör lé si el já rás ról ren del ke zik, ott azon a meg szün te té si el -
já rást kell ér te ni.

128.  § Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügy-mi nisz ter,
hogy

a) a cég be jegy zé si el já rás ra és a cég nyil ván tar tás ra,
b) a Cég köz löny ben meg je le nõ köz le mé nyek köz zé té -

te lé re és költ ség té rí té sé re,
c) a Cég in for má ci ós és az Elekt ro ni kus Cég el já rás ban

Köz re mû kö dõ Cég szol gá lat mû kö dé sé re és a fi ze ten dõ
költ ség té rí tés re,

d) a fel ügye lõ biz tos díj ára,
e) az in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter rel egyet ér tés -

ben az elekt ro ni kus cég be jegy zé si el já rás ra és cég nyil ván -
tar tás ra,

f) az in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter rel és a pénz -
ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben a cég be jegy zés irán ti el já -
rás il le té ke és a köz zé té te li költ ség té rí tés elekt ro ni kus úton 
tör té nõ meg fi ze té sé vel kap cso la tos el já rás ra 
vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat ren de let tel ál la pít sa meg.

129.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en be -
jegy zett cé gek a cég jegy zék ben ve ze tett ada ta ik elsõ vál -
to zá sa kor, en nek hi á nyá ban leg ké sõbb 2007. szep tem ber
1. nap já ig kö te le sek a 24–25.  §-nak meg fe le lõ ada tok be je -
len té sé re.

(2) Az e tör vény 4.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lalt ren -
del ke zé se ket csak azon cé gek ese té ben kell al kal maz ni,
ame lyek ben az ál lam köz vet le nül vagy szer ve ze tei út ján
gya ko rolt több sé gi be fo lyá sa (Ptk. 685/B. §) a tör vény ha -
tály ba lé pé sét kö ve tõ en szû nik meg vagy a cég a tör vény
ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en ke rül ki a kü lön tör vény sze rin ti
tar tós ál la mi tu laj do ni kör bõl.

(3) Azok a cé gek, ame lyek nek a vég el szá mo lá sa e tör -
vény ha tály ba lé pé sé nek idõ pont já ban már fo lya mat ban
van, a tör vény hatályba lépésétõl szá mí tott há rom éven be -
lül a Cstv. 2006. jú li us 1-jéig ha tá lyos elõ írásai sze rint kö -
te le sek a vég el szá mo lá si el já rást be fe jez ni. Azok a cé gek,
ame lyek nek a vég el szá mo lá sa a tör vény ha tály ba lé pé se -
kor már több mint há rom éve fo lya mat ban van, a vég el szá -
mo lást a tör vény ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott egy éven be -
lül, a Cstv. 2006. jú li us 1-jéig ha tá lyos elõ írásai sze rint kö -
te le sek be fe jez ni. En nek hi á nyá ban ab ban az eset ben, ha a
vég el szá mo lás a cég el ha tá ro zá sa alap ján fo lyik, a cég bí -
ró ság el ren de li a cég kény szer-vég el szá mo lá sát.

(4) A 20.  § (1) be kez dé sé nek hatályba lépéséig a Cég -
köz löny a 2007. ok tó ber 1. nap já ig ha tá lyos for má ban je le -
nik meg.

(5) Azok a ko ráb ban be jegy zett ada tok, ame lye ket e tör -
vény ha tály ba lé pé sét köve tõen a cég jegy zék már nem tart
nyil ván, e tör vény ha tály ba lé pé sé nek nap já val az elekt ro -
ni kus cég nyil ván tar tás ból hi va tal ból tör lés re ke rül nek.

(6) A cég jegy zék be már be jegy zett ok ta tói mun ka kö -
zös sé gek e tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ hat hó na pon
be lül kö te le sek a lé te sí tõ ok ira tuk mó do sí tá sa út ján köz ke -
re se ti tár sa ság ként vagy kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság ként
tör té nõ nyil ván tar tás ba vé te lü ket kér ni, vagy en nek hi á -
nyá ban a jog utód nél kü li meg szû nés rõl ha tá roz ni és azt a
cég bí ró ság nak be je len te ni. A ha tár idõ ered mény te len el -
tel tét köve tõen a cég bí ró ság a cé get meg szûnt nek nyil vá -
nít ja. A vég zés el len jog or vos lat nak nincs he lye.

130.  § (1) A tör vénynek a cég be jegy zés sel (vál to zás be -
jegy zés sel) kap cso la tos bí ró sá gi ügy in té zé si ha tár idõk re
vo nat ko zó ren del ke zé sei – a 49.  §-ban fog lalt ki vé tel lel –
2007. ok tó ber 1-jén lép nek ha tály ba. A tör vény ha tály ba -
lé pé sé tõl 2007. ok tó ber 1. nap já ig a bí ró sá gi ügy in té zé si
ha tár idõk re a (2)–(5) be kez dés ben fog lal tak az irány adók.

(2) A szer zõ dés min tá val ala pí tott, il let ve mû kö dõ cé gek 
ese té ben

a) a ké re lem be nyúj tá sá tól szá mí tott nyolc mun ka na -
pon be lül ke rül het sor a ké re lem hi ány pót lá si el já rás le -
foly ta tá sa nél kü li el uta sí tá sá ra,

b) a cég be jegy zé sé re irá nyu ló ké re lem ese tén a hi ány -
pót lás ra fel hí vó vég zés meg ho za ta lá ra nyit va álló ha tár idõ
a ké re lem ér ke zé sé tõl szá mí tott tíz mun ka nap,

c) a cég be jegy zé sé re irá nyu ló ké re lem ér ke zé sé tõl szá -
mí tott ti zen öt mun ka na pon be lül dön te ni kell a be jegy zés -
rõl vagy an nak el uta sí tá sá ról.

(3) A szer zõ dés min ta al kal ma zá sa nél kül ala pí tott, il let -
ve mû kö dõ cé gek ese té ben

a) a ké re lem be nyúj tá sá tól szá mí tott nyolc mun ka na -
pon be lül ke rül het sor a ké re lem hi ány pót lá si el já rás le -
foly ta tá sa nél kü li el uta sí tá sá ra,

b) a cég be jegy zé sé re irá nyu ló ké re lem ese tén a hi ány -
pót lás ra fel hí vó vég zés meg ho za ta lá ra nyit va álló ha tár idõ
a ké re lem ér ke zé sé tõl szá mí tott húsz mun ka nap,

c) a cég be jegy zé sé re irá nyu ló ké re lem ér ke zé sé tõl szá -
mí tott har minc mun ka na pon be lül dön te ni kell a be jegy -
zés rõl vagy an nak el uta sí tá sá ról.

(4) Mind a szer zõ dés kö tés sel, mind a szer zõ dés min ta
al kal ma zá sa nél kül ala pí tott cég vál to zás be jegy zé se ese té -
ben a hi ány pót lás ra fel hí vó vég zés meg ho za ta lá ra nyit va
álló ha tár idõ har minc öt mun ka nap, a vál to zás be jegy zé si
ké re lem ben fog lal tak be jegy zé sé rõl vagy an nak el uta sí tá -
sá ról pe dig a ké re lem be nyúj tá sá tól szá mí tott negy ven öt
mun ka na pon be lül kell dön te ni.

(5) A cég bí ró ság ve ze tõ je a (2)–(4) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott, a cég be jegy zés re (vál to zás be jegy zés re) vo nat -
ko zó ügy in té zé si ha tár idõk el mu lasz tá sa ese tén a ha tár idõ
le jár tát köve tõen nyolc mun ka na pon be lül in téz ked het a
be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) ké re lem el bí rá lá sá ról.

131.  § Az adó ha tó ság nak a 87.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gét a tör vény ha tály ba -
lé pé se kor már be jegy zett cé gek ese té ben 2006. no vem ber
30-ig kell tel je sí te nie.
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132.  § (1) E tör vény – vég re haj tá si ren de le te i vel, va la mint 
a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló tör vénnyel együtt – a kö vet -
ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 68/151/EGK elsõ irány el ve (1968. már ci us
9.) az egész Kö zös ség re ki ter je dõ egy sé ges biz to sí té kok
ki ala kí tá sa ér de ké ben a tag ál la mok ál tal a tár sa sá gi ta gok
és har ma dik sze mé lyek ér de kei vé del mé ben a Szer zõ dés
58. cik ké nek (2) be kez dé se sze rin ti tár sa sá gok nak elõ írt
biz to sí té kok össze han go lá sá ról, va la mint az azt mó do sí tó

aa) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2003/58/EK
irány el ve (2003. jú li us 15.) a meg ha tá ro zott jogi for má jú
tár sa sá gok ra vo nat ko zó nyil vá nos sá gi kö ve tel mé nyek te -
kin te té ben a 68/151/EGK ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról,

ab) a Cseh Köz tár sa ság, az Észt Köz tár sa ság, a Cip ru si
Köz tár sa ság, a Lett Köz tár sa ság, a Lit ván Köz tár sa ság, a
Ma gyar Köz tár sa ság, a Mál tai Köz tár sa ság, a Len gyel
Köz tár sa ság, a Szlo vén Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár -
sa ság csat la ko zá sá nak fel té te le i rõl, va la mint az Eu ró pai
Unió alap ját ké pe zõ szer zõ dé sek ki iga zí tá sá ról  szóló ok -
mány II. mel lék let 4. rész A. pont (1) be kez dé se;

b) a Ta nács 77/91/EGK má so dik irány el ve (1976. de -
cem ber 13.) a biz to sí té kok egyen ér té kû vé té te le cél já ból a
rész vény tár sa sá gok ala pí tá sá nak, va la mint ezek tõ ké je
fenn tar tá sá nak és mó do sí tá sá nak te kin te té ben a tag ál la -
mok ál tal a tár sa sá gi ta gok és har ma dik sze mé lyek ér de kei
vé del mé ben a Szer zõ dés 58. cik ké nek (2) be kez dé se sze -
rin ti tár sa sá gok nak elõ írt biz to sí té kok össze han go lá sá ról,
va la mint az azt mó do sí tó

ba) a Ta nács 92/101/EGK irány el ve (1992. no vem ber
23.) a rész vény tár sa sá gok ala pí tá sá ról, va la mint a tõ ké jük
fenn tar tá sá ról és mó do sí tá sá ról  szóló 77/91/EGK irány elv
mó do sí tá sá ról,

bb) a Cseh Köz tár sa ság, az Észt Köz tár sa ság, a Cip ru si
Köz tár sa ság, a Lett Köz tár sa ság, a Lit ván Köz tár sa ság, a
Ma gyar Köz tár sa ság, a Mál tai Köz tár sa ság, a Len gyel
Köz tár sa ság, a Szlo vén Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár -
sa ság csat la ko zá sá nak fel té te le i rõl, va la mint az Eu ró pai
Unió alap ját ké pe zõ szer zõ dé sek ki iga zí tá sá ról  szóló ok -
mány II. mel lék let 4. rész A. pont (2) be kez dé se;

c) a Ta nács 78/855/EGK har ma dik irány el ve (1978.
ok tó ber 9.) a Szer zõ dés 54. cik ke (3) be kez dé sé nek
g) pont ja alap ján a rész vény tár sa sá gok egye sü lé sé rõl, va -
la mint az azt mó do sí tó, a Cseh Köz tár sa ság, az Észt Köz -
tár sa ság, a Cip ru si Köz tár sa ság, a Lett Köz tár sa ság, a Lit -
ván Köz tár sa ság, a Ma gyar Köz tár sa ság, a Mál tai Köz tár -
sa ság, a Len gyel Köz tár sa ság, a Szlo vén Köz tár sa ság és a
Szlo vák Köz tár sa ság csat la ko zá sá nak fel té te le i rõl, va la -
mint az Eu ró pai Unió alap ját ké pe zõ szer zõ dé sek ki iga zí -
tá sá ról  szóló ok mány II. mel lék let 4. rész A. pont (3) be -
kez dé se;

d) a Ta nács 82/891/EGK ha to dik irány el ve (1982. de -
cem ber 17.) a Szer zõ dés 54. cik ke (3) be kez dé sé nek
g) pont ja alap ján a rész vény tár sa sá gok szét vá lá sá ról;

e) a Ta nács 89/666/EGK ti zen egye dik irány el ve (1989. 
de cem ber 21.) a va la mely tag ál lam jo gá nak ha tá lya alá tar -
to zó meg ha tá ro zott jogi for má jú tár sa sá gok nak egy má sik

tag ál lam ban lé te sí tett fi ók te le pe i re vo nat ko zó adat köz lé si
kö ve tel mé nye i rõl;

f) a Ta nács 89/667/EGK ti zen ket te dik tár sa sá gi jogi
irány el ve (1989. de cem ber 21.) az egy sze mé lyes kor lá tolt
fe le lõs sé gû tár sa sá gok ról;

g) a Ta nács 2001/86/EK irány el ve (2001. ok tó ber 8.)
az eu ró pai rész vény tár sa ság sta tú tu má nak a mun ka vál la lói 
rész vé tel re vo nat ko zó ki egé szí té sé rõl;

h) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/25/EK irány -
el ve (2004. áp ri lis 21.) a nyil vá nos vé te li aján lat ról.

(2) E tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok vég re haj -
tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) a Ta nács 2137/85/EGK ren de le te az eu ró pai gaz da -
sá gi egye sü lés rõl (az eu ró pai gaz da sá gi egye sü lés rõl, va la -
mint a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 1997. évi CXLIV.
tör vény és a cég nyil ván tar tás ról, a cég nyil vá nos ság ról és a 
bí ró sá gi cég el já rás ról  szóló 1997. évi CXLV. tör vény jog -
har mo ni zá ci ós célú mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi XLIX.
tör vénnyel együtt);

b) a Ta nács 2157/2001/EK ren de le te (2001. ok tó ber 8.) 
az eu ró pai rész vény tár sa ság (SE) sta tú tu má ról (az eu ró pai
rész vény tár sa ság ról  szóló 2004. évi XLV. tör vénnyel
együtt);

c) A Ta nács 1435/2003/EK ren de le te (2003. jú li us 22.)
az eu ró pai szö vet ke zet (SCE) sta tú tu má ról.

133.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát 
vesz ti:

a) a cég nyil ván tar tás ról, a cég nyil vá nos ság ról és a bí -
ró sá gi cég el já rás ról  szóló 1997. évi CXLV. tör vény;

b) az adótör vények, a szám vi te li tör vény és egyes más
tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 1998. évi XXXIII. tör vény
62.  §-a, és az azt meg elõ zõ al cím;

c) a szer ve zett bû nö zés, va la mint az az zal össze füg gõ
egyes je len sé gek el le ni fel lé pés sza bá lya i ról és az eh hez
kap cso ló dó tör vénymódosításokról  szóló 1999. évi
LXXV. tör vény 55.  §-a;

d) az adók ra, já ru lé kok ra és egyéb költ ség ve té si be fi ze -
té sek re vo nat ko zó egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló
1999. évi XCIX. tör vény 187. §-át meg elõ zõ al cím;

e) a gaz da sá gi ka ma rák ról  szóló 1999. évi CXXI. tör -
vény 44.  § (1) be kez dé sé nek „a cég nyil ván tar tás ról, a cég -
nyil vá nos ság ról és a bí ró sá gi cég el já rás ról  szóló 1997. évi
CXLV. tör vény mel lék le te I/3. pont já nak f) al pont ja” szö -
veg rész;

f) a Ma gyar Köz tár sa ság 2000. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 1999. évi CXXV. tör vény 81.  §-a, és az azt meg elõ zõ 
al cím;

g) a gaz da sá gi ka ma rák fel ada ta i nak át adá sá val össze -
füg gõ tör vény mó do sí tá sok ról  szóló 2000. évi LXXXIII.
tör vény 22.  §-a és 25.  § (3) be kez dé se;

h) az adók ra, já ru lé kok ra és egyéb költ ség ve té si be fi ze -
té sek re vo nat ko zó egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló
2000. évi CXIII. tör vény 217.  §-a és az azt meg elõ zõ al -
cím;
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i) a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról
 szóló 1996. évi CXII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2000.
évi CXXIV. tör vény 151.  §-a;

j) a bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 1994. évi LIII. tör -
vény és a kap cso ló dó jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló
2000. évi CXXXVI. tör vény 172. §-a, 186.  §-a;

k) a zá log jog gal kap cso la tos tör vényi sza bá lyo zás mó -
do sí tá sá ról  szóló 2000. évi CXXXVII. tör vény 7.  §
(1)–(2) be kez dé se;

l) az elekt ro ni kus alá írás ról  szóló 2001. évi XXXV. tör -
vény 32.  §-a;

m) a de vi za kor lá to zá sok meg szün te té sé rõl, va la mint
egyes kap cso ló dó tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2001.
évi XCIII. tör vény 5.  § (1) be kez dé se; 8.  § (2)–(3) be kez -
dé se;

n) a pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi CV. tör vény 21.  §-a;

ny) a tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi CXX. tör vény 450.  §
(2) be kez dés k) pont ja;

o) a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz ná -
la tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len -
õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ egyes tör vények mó do -
sí tá sá ról  szóló 2003. évi XXIV. tör vény 18. §-a és az azt
meg elõ zõ al cím;

p) az eu ró pai gaz da sá gi egye sü lés rõl, va la mint a gaz -
da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 1997. évi CXLIV. tör vény és a
cég nyil ván tar tás ról, a cég nyil vá nos ság ról és a bí ró sá gi
cég el já rás ról  szóló 1997. évi CXLV. tör vény jog har mo ni -
zá ci ós célú mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi XLIX. tör vény
16–17.  §-a, 18.  §-ának (1)–(2) be kez dé se, a 19.  §
(1)–(2) be kez dé se, 20.  §-a, 21–31.  §-a és az azo kat meg -
elõ zõ al cím;

q) a jogi se gít ség nyúj tás ról  szóló 2003. évi LXXX. tör -
vény 79.  §-a;

r) az elekt ro ni kus cég el já rás ról és a cég ira tok elekt ro -
ni kus úton tör té nõ meg is me ré sé rõl  szóló 2003. évi
LXXXI. tör vény 1.  §-a, 2.  § (1) be kez dé se, 3–4.  §-a, 5.  §
(2) be kez dé se, 6–10.  §-a, 16.  §-ának (2) és (4) be kez dé se;

s) az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény
180.  § (2) be kez dé sé nek a cég nyil ván tar tás ról, a cég nyil -
vá nos ság ról és a bí ró sá gi cég el já rás ról  szóló 1997. évi
CXLV. tör vény 61.  § (1) be kez dé sét érin tõ szö veg ré sze;

sz) a gaz da sá gi ka ma rák ról  szóló 1999. évi CXXI. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi CXXXI. tör vény
26.  §-a (2) be kez dé sé nek a)–b) pont ja;

t) az eu ró pai rész vény tár sa ság ról  szóló 2004. évi XLV.
tör vény 51.  § (3) be kez dé se, 59.  §-a és az azt meg elõ zõ al -
cím, 60.  §-ának (1) be kez dé se, 61–66.  §-a, va la mint a tör -
vény mel lék le te;

u) az elekt ro ni kus alá írás ról  szóló 2001. évi XXXV.
tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi LV. tör vény 18.  §
(3) be kez dé se, 22.  §-a;

v) a cég nyil ván tar tás ról, a cég nyil vá nos ság ról és a bí -
ró sá gi cég el já rás ról  szóló 1997. évi CXLV. tör vény, a Pol -
gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör vény, va la mint
más, kap cso ló dó tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi

CXXVII. tör vény 1–13.  §-a, 14.  § (1) be kez dé se,
15–19.  §-a, 26.  § (1) be kez dé sé nek má so dik mon da ta és
26.  § (3) be kez dé se, 27.  § (1) be kez dé sé nek elsõ fran cia
be kez dé se;

z) a cég ben fenn ál ló va gyo ni há nya dát rossz hi sze mû en
át ru há zó sze mély fe le lõs sé gé nek meg ál la pí tá sa ér de ké ben 
a cég nyil ván tar tás ról, a cég nyil vá nos ság ról és a bí ró sá gi
cég el já rás ról  szóló 1997. évi CXLV. tör vény, va la mint a
csõd el já rás ról, a fel szá mo lá si el já rás ról és a vég el szá mo -
lás ról  szóló 1991. évi XLIX. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
2005. évi LXIX. tör vény 1–2.  §-ai;

zs) a cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a
vég el szá mo lás ról  szóló 2006. évi V. tör vény 135.  §-ának
(5) és (6) be kez dé se.

134.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát 
vesz ti:

a) a csõd el já rás ról, a fel szá mo lá si el já rás ról és a vég el -
szá mo lás ról  szóló 1991. évi XLIX. tör vény 1.  § (1) be kez -
dé sé nek „és a vég el szá mo lást” szö veg ré sze; 1.  § (4) be -
kez dé se; 3.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban az „A vég el -
szá mo lá si el já rás ban hi te le zõ min den ki, aki nek a gaz dál -
ko dó szer ve zet tel szem ben pénz- vagy pénz ben ki fe je zett
va gyo ni kö ve te lé se van.” szö veg rész; 4.  § (1) be kez dé sé -
nek „va la mint a vég el szá mo lás” és „illet ve a vég el szá mo -
lás” szö veg ré sze; 5.  § (1) be kez dé sé nek „és a vég el szá mo -
ló” va la mint „és a vég el szá mo lás” szö veg ré sze; 5.  §
(2) be kez dé sé nek „és a vég el szá mo ló val” szö veg ré sze;
5.  § (4) be kez dé sé nek „illet ve a vég el szá mo lót” szö veg ré -
sze; 6.  § (3) be kez dé sé nek „és a vég el szá mo lá si el já rás -
ban” szö veg ré sze; 6.  § (4) be kez dé sé nek az „a vég el szá -
mo lá si el já rás ban pe dig a gaz dál ko dó szer ve ze tet, a hi te le -
zõt és a vég el szá mo lót” szö veg ré sze, va la mint a IV. Fe je -
ze te;

b) a csõd el já rás ról, a fel szá mo lá si el já rás ról és a vég el -
szá mo lás ról  szóló 1991. évi XLIX. tör vény mó do sí tá sá ról
 szóló 1993. évi LXXXI. tör vény 30–41.  §-ai, to váb bá a
44.  § (4) be kez dé sé nek a 67.  § be ve ze tõ szö veg ré szét, va -
la mint a 70.  § a) pont ját mó do sí tó szö veg ré sze;

c) a Bér ga ran cia Alap ról  szóló 1994. évi LXVI. tör -
vény 15.  §-a (3) be kez dé sé nek a csõd el já rás ról, a fel szá -
mo lá si el já rás ról és a vég el szá mo lás ról  szóló 1991. évi
XLIX. tör vény 69.  §-ának (5) be kez dé sét mó do sí tó szö -
veg ré sze,

d) a bí ró sá gi cég nyil ván tar tás ról és a cé gek tör -
vényességi fel ügye le té rõl  szóló 1989. évi 23. tör vényerejû
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 1995. évi LXII. tör vény
16.  §-ának (1) be kez dé se;

e) a köz ok ira tok ról, a köz le vél tá rak ról és a ma gán le -
vél tá ri anyag vé del mé rõl  szóló 1995. évi LXVI. tör vény
33.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban az „és 76.  §-ában”
szö veg rész;

f) tár sa sá gi adó ról  szóló 1991. évi LXXXVI. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 1995. évi CVI. tör vény;

g) a csõd el já rás ról, a fel szá mo lá si el já rás ról és a vég el -
szá mo lás ról  szóló 1991. évi XLIX. tör vény mó do sí tá sá ról
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 szóló 1997. évi XXVII. tör vény 30–32.  §-a; a 34.  § (1) be -
kez dé sé nek a csõd el já rás ról, a fel szá mo lá si el já rás ról és a
vég el szá mo lás ról  szóló 1991. évi XLIX. tör vény 66.  §
(2) be kez dés a) és c) pont ját, a 68.  § (1) be kez dé sét, a 73.  §
(1)–(2) be kez dé sét és a 74.  §-t mó do sí tó szö veg ré szei; a
34.  § (2) be kez dé sé nek a csõd el já rás ról, a fel szá mo lá si el -
já rás ról és a vég el szá mo lás ról  szóló 1991. évi XLIX. tör -
vény 70.  §-ának a) pont ját mó do sí tó szö veg ré sze; 34.  §
(3) be kez dé se; 35.  § „és a vég el szá mo lás” szö veg ré sze;

h) az adók ról, já ru lé kok ról és egyéb költ ség ve té si be fi -
ze té sek rõl  szóló tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2002. évi
XLII. tör vény 321.  §-ának (2) be kez dé se.

135.  § (1) A csõd el já rás ról, a fel szá mo lá si el já rás ról és a 
vég el szá mo lás ról  szóló 1991. évi XLIX. tör vény címe
„A csõ del já rás ról és a fel szá mo lá si el já rás ról  szóló 1991.
évi XLIX. tör vény”-re vál to zik.

(2) Ahol jog sza bály a csõd el já rás ról, a fel szá mo lá si el -
já rás ról és a vég el szá mo lás ról  szóló 1991. évi XLIX. tör -
vényt em lí ti, ott azon a csõd el já rás ról és a fel szá mo lá si el -
já rás ról  szóló 1991. évi XLIX. tör vényt kell ér te ni.

(3) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok -
hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás egyes
kér dé se i rõl és az ez zel össze füg gõ tör vénymódosításokról
 szóló 2003. évi LXXIII. tör vény 3.  § j) pont já ban az „a
cég nyil ván tar tás ról, a cég nyil vá nos ság ról és a bí ró sá gi
cég el já rás ról  szóló 1997. évi CXLV. tör vény 16.  § (1) be -
kez dé se sze rin ti szék hely” szö veg rész he lyé be az „a cég -
nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá mo -
lás ról  szóló 2006. évi V. tör vény 7.  §-a sze rin ti szék hely”
szö veg rész lép.

(4) A cég nyil ván tar tás ról, a cég nyil vá nos ság ról és a bí -
ró sá gi cég el já rás ról  szóló 1997. évi CXLV. tör vény, a Pol -
gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör vény, va la mint
más, kap cso ló dó tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi
CXXVII. tör vény 14.  § (2) be kez dé se nem lép ha tály ba.

(5) A cég nyil ván tar tás ról, a cég nyil vá nos ság ról és a bí -
ró sá gi cég el já rás ról  szóló 1997. évi CXLV. tör vény
(a továb biak ban: Ctv.) 19.  §-a (2) be kez dé sé nek elsõ mon -
da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A jegy zett tõ két – a szám vi te li tör vény fel ha tal ma -
zá sa alap ján de vi za könyv ve ze tést al kal ma zó tár sa ság, az
eu ró pai rész vény tár sa ság és az eu ró pai gaz da sá gi egye sü -
lés ki vé te lé vel – fo rint ban kell meg ha tá roz ni.”

(6) A Ctv. 30.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A cég szék he lyét (te lep he lyét, fi ók te le pét), a jegy -
zett tõke pénz ne mé nek meg vál toz ta tá sát, a cég tag ja it  (tu -
laj do no sa it), a ve ze tõ tiszt ség vi se lõ ket, a fel ügye lõ bi zott -
ság tag ja it, il let ve a könyv vizs gá ló sze mé lyét érin tõ vál to -
zás a cég jegy zék be tör té nõ be jegy zés sel, de a vál to zás idõ -
pont já ra vissza me nõ le ge sen vá lik ha tá lyos sá.”

136.  § (1) 2007. jú li us 1. után köz hasz nú tár sa ság már
nem ala pít ha tó.

(2) A 2007. jú li us 1-jén a cég nyil ván tar tás ba be jegy zett, 
vagy be jegy zés alatt álló köz hasz nú tár sa ság 2009. jú ni us
30-ig a köz hasz nú tár sa sá gok ra irány adó sza bá lyok sze rint 
mû köd het to vább.

(3) 2007. jú li us 1-jét köve tõen a köz hasz nú tár sa ság
non pro fit gaz da sá gi tár sa ság ként tör té nõ to vább mû kö dé -
sé re, non pro fit gaz da sá gi tár sa ság gá tör té nõ át ala ku lá sá ra,
il let ve meg szû né sé re a Gt. 365.  §-a (3) be kez dé sé ben fog -
lalt sza bá lyok irány adók.

(4) 2009. jú li us 1-jén a tör vény 27.  §-ának (7) be kez dé -
se, 1. szá mú mel lék le te II. ré szé nek 8. pont ja, va la mint
2. szá mú mel lék le te II. ré szé nek 7. pont ja a ha tá lyát vesz ti.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sági el nök az Or szág gyû lés elnöke

1. számú melléklet
a 2006. évi V. törvényhez

Azok a mellékletek, amelyeknek hiánya esetén
a cégbejegyzési, illetve a változásbejegyzési kérelem
hiánypótlási eljárás nélküli elutasítására kerül sor

I. Ha a be jegy zé si ké re lem tar tal má ra te kin tet tel kö te le -
zõ, va la mennyi cég be jegy zé sé hez (vál to zás be jegy zé sé hez) 
szük sé ges ok ira tok:

1. a) lé te sí tõ ok irat, il let ve a lé te sí tõ ok irat mó do sí tá sa,

b) a lé te sí tõ ok irat – vál to zá sok kal egy be fog lalt – ha tá -
lyo sí tott szö ve ge;

2. az ala pí tá si en ge dély;

3. nyi lat ko zat ar ról, hogy a cég élt-e név fog la lás sal, il -
let ve a név fog la lást el ren de lõ vég zés má so la ta;

4. a szék he lyül, te lep he lyül, fi ók te le pül szol gá ló in gat -
lan hasz ná la tá ra fel jo go sí tó ok irat;

5. kül föl di cég vagy más szer ve zet tag sá ga ese tén a kül -
föl di cég há rom hó nap nál nem ré geb bi cég ki vo na ta és an -
nak ma gyar nyel vû hi te les for dí tá sa, il let ve an nak hi te les
for dí tás ban tör té nõ iga zo lá sa, hogy a cé get vagy más szer -
ve ze tet a ha zai joga sze rint nyil ván tar tás ba vet ték, il let ve
az az ok irat, amely bõl kép vi se lõ jé nek a kép vi se let re való
jo go sult sá ga meg ál la pít ha tó;

6. a kül föl di sze mély ma gyar or szá gi kéz be sí té si meg -
bí zott já nak a meg bí zá sá ra, il let ve a meg bí zás el fo ga dá sá ra 
vo nat ko zó tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat;
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7. a) a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk, fel ügye lõ bi zott sá gi (el -
len õr zõ bi zott sá gi) ta gok, a könyv vizs gá ló, il let ve a szö -
vet ke zet, az er dõ bir to kos sá gi tár su lat, a víz gaz dál ko dá si
tár su lat tiszt ség vi se lõ i nek a meg vá lasz tást el fo ga dó, az
össze fér he tet len ség re is ki ter je dõ nyi lat ko za ta, a köz ke re -
se ti tár sa ság és a be té ti tár sa ság ve ze tõ tiszt ség vi se lõ i nek
ki vé te lé vel, ha a kép vi se le tet va la mennyi tag el lát ja,

b) az a) pont ban em lí tet tek meg vá lasz tá sá nak idõ tar ta -
mát tar tal ma zó ok irat,

c) a cég kép vi se lõ i nek hi te les cég alá írá si nyi lat ko za ta;

8. ha a könyv vizs gá ló szer ve zet, a könyv vizs gá la tot el -
lá tó sze mély nek a meg vá lasz tást el fo ga dó, az össze fér he -
tet len ség re is ki ter je dõ nyi lat ko za ta;

9. in gat lan nem pénz be li hoz zá já ru lás ként tör té nõ szol -
gál ta tá sa ese tén az in gat lan – há rom hó nap nál nem ré geb bi –
tu laj do ni lap ja, mely bõl az in gat lan nal való ren del ke zés jog -
cí me leg alább szél jegy for má já ban meg ál la pít ha tó; a tu laj -
do ni la pon a kö vet ke zõ be jegy zés re váró szél jegy jo go sult -
ja ként csak a nem pénz be li hoz zá já ru lást szol gál ta tó sze -
mély vagy szer ve zet sze re pel het;

10. a jog sza bály ban meg ha tá ro zott mér té kû il le ték és
köz zé té te li költ ség té rí tés meg fi ze té sé nek iga zo lá sa;

11. a jogi kép vi se lõ meg ha tal ma zá sa, il let ve kép vi se le ti
jo gá nak iga zo lá sa;

12. az adó szám meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges, az ál ta lá -
nos for gal mi adó ala nyá nak az adó kö te les te vé keny sé ge
meg kez dé sé nek be je len té sé vel össze füg gõ nyi lat ko zat [az
adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény 22.  §
(1) be kez dé se].

II. Ha a be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) ké re lem tar tal -
má ra te kin tet tel kö te le zõ, az egyes cég for mák be jegy zé sé -
hez (vál to zás be jegy zé sé hez) szük sé ges to váb bi ok ira tok:

1. kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság ese tén
a) a tag jegy zék, kö zös tu laj do nú törzs be tét ese té ben a

rész tu laj do no sok és a kép vi se lõ jük fel tün te té sé vel;
b) a va gyo ni hoz zá já ru lás sal kap cso lat ban
ba) a hi tel in té zet iga zo lá sa a pénz be li hoz zá já ru lás be -

fi ze té sé rõl, il let ve be jegy zett tár sa ság ese té ben a lé te sí tõ
ok irat ban (a leg fõbb szerv ha tá ro za tá ban) meg ha tá ro zot -
tak sze rint tör té nõ be fi ze tés rõl  szóló iga zo lás,

bb) ügy ve ze tõi nyi lat ko zat a nem pénz be li hoz zá já ru -
lás ren del ke zés re bo csá tá sá ról és an nak jog cí mé rõl, a ta -
gok nak a nem pénz be li hoz zá já ru lás ér té ke lé sé re vo nat ko -
zó nyi lat ko za tá val együtt;

c) a tõ ke le szál lí tás ra vo nat ko zó köz le mény köz zé té te -
lét iga zo ló lap pél dány ki vo na tok;

2. a) nyil vá nos rész vény tár sa ság ala pí tá sá val össze füg -
gés ben

aa) az ala pí tá si ter ve zet,
ab) a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te ál tal

jó vá ha gyott tá jé koz ta tó,
ac) a rész vény jegy zé si ív,

ad) az ala ku ló köz gyû lés re  szóló meg hí vó és a köz zé té -
te lé nek iga zo lá sa,

ae) az ala ku ló köz gyû lés jegy zõ köny ve és a je len lé ti ív;
b) zárt körû rész vény tár sa ság ala pí tá sá val össze füg gés -

ben a rész vé nyek át vé te lé re ki je lölt sze mé lyek nek a rész -
vé nyek át vé te lé re vo nat ko zó kö te le zett ség vál la lá sát tar tal -
ma zó ok irat;

c) rész vény tár sa ság ala pí tá sá val össze füg gés ben
ca) a hi tel in té zet iga zo lá sa az alap tõ ke ala pí tás ko ri há -

nya dá nak be fi ze té sé rõl,
cb) az ala pí tók nyi lat ko za ta a nem pénz be li hoz zá já ru -

lás ren del ke zés re bo csá tá sá ról;
d) rész vény tár sa ság tõ ke vál to zá sá val kap cso lat ban
da) a tõ ke le szál lí tás ra vo nat ko zó köz le mény köz zé té -

te lét iga zo ló lap pél dány ki vo na tok, és az igaz ga tó ság
Gt. 274.  § (1) be kez dé se sze rint adott nyi lat ko za ta,

db) a köz gyû lés össze hí vá sá ra vo nat ko zó meg hí vó és a
köz gyû lés je len lé ti íve;

3. szö vet ke zet ese tén
– az ala ku ló köz gyû lés jegy zõ köny ve és a je len lé ti ív,
– a köz gyû lé si meg hí vó;

4. er dõ bir to kos sá gi tár su lat ese tén
– az ala ku ló köz gyû lés jegy zõ köny ve és a je len lé ti ív,
– a köz gyû lé si meg hí vó,
– a tár su lat tu laj do ná ban vagy hasz ná la tá ban lévõ in -

gat la nok tu laj do ni lap jai;

5. víz gaz dál ko dá si tár su lat ese tén
– az ala ku ló köz gyû lés jegy zõ köny ve és a je len lé ti ív,
– a köz gyû lé si meg hí vó,
– az ér de kelt sé gi te rü let hely szín raj za,
– az alap sza bály mel lék le te ként a tár su lat tag ja i nak

neve (cég ne ve) lak he lye (szék he lyé nek) fel so ro lá sa;

6. kül föl di vál lal ko zás ma gyar or szá gi fi ók te le pe ese tén
a) fi ók te le pet lé te sí tõ, va la mint an nak kép vi se lõ jét ki -

je lö lõ ha tá ro zat és an nak hi te les ma gyar nyel vû for dí tá sa,
b) az 1997. évi CXXXII. törvény 23.  § (2) be kez dé se

sze rin ti nyi lat ko za tok,
c) a fi ók te lep meg szû né sé hez az er rõl ho zott ala pí tói

ha tá ro zat és an nak hi te les for dí tá sa,
d) a kül föl di vál lal ko zás meg szû né se köz zé té te lét iga -

zo ló lap pél dány ki vo na ta;

7. kül föl di ek köz vet len ke res ke del mi kép vi se le te ese tén
a) a kép vi se le tet lé te sí tõ, va la mint an nak kép vi se lõ jét ki -

je lö lõ ha tá ro zat és an nak hi te les ma gyar nyel vû for dí tá sa,
b) az 1997. évi CXXXII. tör vény 30.  §-a sze rin ti nyi lat -

ko za tok,
c) kép vi se let meg szû né sé hez az er rõl ho zott ala pí tói

ha tá ro zat és an nak hi te les for dí tá sa,
d) a kül föl di vál lal ko zás meg szû né se köz zé té te lét iga -

zo ló lap pél dány ki vo na ta;

8. köz hasz nú tár sa ság ese tén
a) a tag jegy zék, kö zös tu laj do nú törzs be tét ese té ben a

rész tu laj do no sok és a kép vi se lõ jük fel tün te té sé vel;
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b) a va gyo ni hoz zá já ru lás sal kap cso lat ban
ba) a hi tel in té zet iga zo lá sa a pénz be li hoz zá já ru lás be -

fi ze té sé rõl, il let ve be jegy zett tár sa ság ese té ben a lé te sí tõ
ok irat ban (a leg fõbb szerv ha tá ro za tá ban) meg ha tá ro zot -
tak sze rint tör té nõ be fi ze tés rõl  szóló iga zo lás,

bb) ügy ve ze tõi nyi lat ko zat a nem pénz be li hoz zá já ru -
lás ren del ke zés re bo csá tá sá ról és an nak jog cí mé rõl, a ta -
gok nak a nem pénz be li hoz zá já ru lás ér té ke lé sé re vo nat ko -
zó nyi lat ko za tá val együtt;

c) a tõ ke le szál lí tás ra vo nat ko zó köz le mény köz zé té te -
lét iga zo ló lap pél dány ki vo na tok;

9. egyé ni cég ese tén a vál lal ko zói iga zol vány hi te le sí -
tett má so la ta;

10. vég re haj tói iro da ese tén a Ma gyar Bí ró sá gi Vég re -
haj tói Ka ma ra ala pí tá si en ge dé lye;

11. köz jegy zõi iro da ese tén a Ma gyar Or szá gos Köz -
jegy zõi Ka ma ra ala pí tá si en ge dé lye.

III. A gaz da sá gi tár sa sá gok át ala ku lá sá nak (for ma vál -
to zá sá nak, egye sü lé sé nek, kü lön vá lá sá nak) be jegy zé sé hez 
szük sé ges to váb bi ok ira tok:

1. a gaz da sá gi tár sa ság leg fõbb szer vé nek ha tá ro za tai
az át ala ku lás ról;

2. nyi lat ko zat ar ról, hogy a mun ka vál la lói ér dek kép vi -
se le tet az át ala ku lás el ha tá ro zá sá ról az ügy ve ze tés tá jé -
koz tat ta;

3. az át ala ku ló (jog elõd) tár sa ság(ok) va gyon mér -
leg-ter ve ze te és va gyon lel tár-ter ve ze te;

4. az át ala ku lás sal lét re jö võ (jog utód) gaz da sá gi tár -
saság(ok) va gyon mér leg-ter ve ze te és va gyon lel tár-ter ve -
ze te;

5. a va gyon mér leg-ter ve ze tek re és a va gyon lel tár-ter -
ve ze tek re vo nat ko zó könyv vizs gá lói je len tést tar tal ma zó
ok irat;

6. az át ala ku lás ra vo nat ko zó köz le mé nyek meg je le né -
sét iga zo ló lap pél dá nyok ki vo na ta;

7. egye sü lés ese tén az egye sü lé si szer zõ dés;

8. szét vá lás ese tén a szét vá lá si szer zõ dés.

IV. Fel szá mo lás ese tén szük sé ges ok ira tok:

1. a fel szá mo ló szer ve zet meg bí zá sá ból a fel szá mo lan -
dó cég nél el já ró sze mélyt ki je lö lõ ok irat, és e sze mély nek
(fel szá mo ló biz tos) a meg bí za tás el fo ga dá sát tar tal ma zó,
az össze fér he tet len ség re is ki ter je dõ nyi lat ko za ta;

2. a fel szá mo ló biz tos alá írá si cím pél dá nya.

V. Vég el szá mo lás ese tén szük sé ges ok ira tok:

1. az ál ta lá nos sza bá lyok sze rint le foly ta tott vég el szá -
mo lás ese tén

a) a leg fõbb szerv jog utód nél kü li meg szû né sét el ha tá -
ro zó, és a vég el szá mo lás meg in dí tá sá ra, a vég el szá mo ló
ki je lö lé sé re vo nat ko zó ha tá ro za ta,

b) a vé gel szá mo lói meg bí za tás el fo ga dá sát tar tal ma zó,
az össze fér he tet len ség re is ki ter je dõ nyi lat ko zat,

c) a vég el szá mo ló alá írá si cím pél dá nya, ha a vég el szá -
mo ló nem a cég ko ráb bi ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je,

d) nyi lat ko zat ar ról, hogy a mun ka vál la lói ér dek kép vi -
se le tet a vég el szá mo lás meg in dí tá sá ról az ügy ve ze tés tá jé -
koz tat ta;

2. egy sze rû sí tett vég el szá mo lás ese tén:

a) az 1. pont alat ti ok ira tok,

b) a vég el szá mo ló ál tal köz zé tett hir det mény.

2. számú melléklet
a 2006. évi V. törvényhez

Azok a mellékletek, amelyeknek a csatolását
a cégbíróság kizárólag a hiánypótlásra felhívó

végzésben írhatja elõ

I. Ha a be jegy zé si ké re lem tar tal má ra te kin tet tel kö te le -
zõ, va la mennyi cég be jegy zé sé hez (vál to zás be jegy zé sé hez) 
szük sé ges ok ira tok:

1. ha a cég az Eu ró pai Unió va la mely hi va ta los nyel vén 
tör té nõ nyil ván tar tá sát is kéri, a cég be jegy zés re irá nyu ló
nyom tat vány nak a vá lasz tott nyel ven ki töl tött pél dá nya,
va la mint a lé te sí tõ ok irat e nyelv re tör tént hi te les for dí tá sa;

2. a cég te vé keny sé gé nek foly ta tá sá hoz szük sé ges ha -
tó sá gi en ge dély;

3. a) ha a cég el ne ve zé sé ben tör té nel mi sze mé lyi ség
neve sze re pel, vagy a cég név hez más nak jogi ér de ke fû zõ -
dik, a Ctv. 4.  §-ának (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sze -
mély vagy szer ve zet hoz zá já ru lá sát tar tal ma zó ok irat, a
Ctv. 4.  §-ának (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben
pe dig an nak iga zo lá sa, hogy a cég ben az ál lam több sé gi
be fo lyás sal ren del ke zik,

b) a cég ide gen nyel vû el ne ve zé sé nek hi te les for dí tá sát
ta nú sí tó ok irat;

4. a) tár sa dal mi szer ve zet tag ról ve ze tett nyil ván tar tás
ada ta it tar tal ma zó, há rom hó nap nál nem ré geb bi ki vo nat,

b) ön kor mány zat tag ese tén a kép vi se lõ-tes tü let erre
vo nat ko zó dön té sét tar tal ma zó ok irat;

5. a kis ko rú tag (rész vé nyes) kép vi se le té re vo nat ko zó
gyám hi va ta li ha tá ro zat, ha a szü lõ nem lát hat ja el a kis ko rú 
kép vi se le tét;

6. ha a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk meg vá lasz tá sá hoz ha tó -
sá gi en ge dély szük sé ges ez az ok irat;
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7. a ve ze tõ tiszt ség vi se lõ kép vi se le ti jo gá nak egyes
ügyek re vagy ügy cso por tok ra vo nat ko zó át ru há zá sa ese -
tén az er rõl  szóló ok irat;

8. ha a nem pénz be li hoz zá já ru lás szol gál ta tá sá hoz ha -
tó ság, il let ve har ma dik sze mély hoz zá já ru lá sa (en ge dé lye) 
szük sé ges, ez az ok irat;

9. a) az el is mert vál la lat cso port lét re ho zá sá ra vo nat ko -
zó szer zõ dés,

b) az el is mert vál la lat cso port lét re jöt té nek, va la mint
meg szû né sé nek köz zé té te lét iga zo ló lap pél dány ki vo nat,

c) az ural ko dó tag nyi lat ko za ta ar ról, hogy az arra jo go -
sult hi te le zõk nek biz to sí té kot nyúj tott, il let ve az el len õr -
zött tár sa ság tag jai (rész vé nye sei) ké ré sé re üz let ré sze i ket
(rész vé nye i ket) pi a ci ér té ken meg vá sá rol ja;

10. a köz hasz nú jog ál lás meg szer zé sét, il let ve meg szû -
né sét ta nú sí tó ok irat.

II. Ha a be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) ké re lem tar tal -
má ra te kin tet tel kö te le zõ, az egyes cég for mák be jegy zé sé -
hez (vál to zás be jegy zé sé hez) szük sé ges to váb bi ok ira tok:

1. kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság ese tén:

a) az üz let rész meg szer zé sé hez kap cso ló dó an

aa) az üz let rész át ru há zá sá ra vo nat ko zó szer zõ dés,

ab) az üz let rész bí ró sá gi ha tá ro zat tal, ár ve rés sel tör té -
nõ meg szer zé se ese tén az erre vo nat ko zó ok irat,

ac) a gyám hi va tal jó vá ha gyó nyi lat ko za ta a kis ko rú tag 
(rész vé nyes) üz let ré szé nek át ru há zá sá hoz,

ad) az elõ vá sár lá si jog gya kor lá sá val kap cso la tos nyi -
lat ko za tok,

ae) ha a lé te sí tõ ok irat az üz let rész át ru há zá sá hoz elõ ír -
ja a tár sa ság be le egye zé sét, az erre vo nat ko zó ok irat,

af) az üz let rész meg szer zõ jé nek azon nyi lat ko za ta,
amellyel a lé te sí tõ ok irat ren del ke zé se it ma gá ra néz ve kö -
te le zõ nek is me ri el,

ag) ha a tár sa ság ren del ke zik az üz let résszel, az ez zel
kap cso la tos ok ira tok,

ah) a sa ját üz let rész meg szer zé se ese tén (köz ben sõ)
mér leg a törzs tõ kén fe lü li va gyon meg lé té nek iga zo lá sá ra,

ai) az üz let rész fel osz tá sá val, be vo ná sá val kap cso la tos
jog nyi lat ko za to kat tar tal ma zó ok ira tok (jegy zõ könyv),

aj) a hát ra lé kos törzs be tét há nya dok nak a lé te sí tõ ok -
irat ban fog lal tak sze rint tör tént be fi ze té sét ta nú sí tó ok irat
az üz let rész kí vül ál ló ré szé re tör té nõ át ru há zá sát, a tõ ke -
eme lést vagy a sa ját üz let rész meg szer zé sét tar tal ma zó be -
jegy zé si ké re lem ese tén;

b) ha a nem pénz be li hoz zá já ru lás ér té ke lé sé hez
könyv vizs gá lót vagy szak ér tõt vesz nek igény be, a könyv -
vizs gá lói (szak ér tõi) vé le mény;

c) a tag gyû lé sen kí vül ho zott ha tá ro zat meg ho za ta lá val 
kap cso la tos ok ira tok;

d) a törzs tõ ke vál to zá sa ese té ben

da) az el sõbb sé gi jog gya kor lá sá val, il let ve az új törzs -
be tét kí vül ál ló ál tal tör té nõ meg szer zé sé vel kap cso la tos
jog nyi lat ko za to kat tar tal ma zó ok ira tok,

db) a törzs tõ kén fe lü li va gyon ból tör té nõ tõ ke eme lés
ese té ben a tag gyû lés ál tal el fo ga dott szám vi te li tör vény
sze rin ti be szá mo ló mér le ge vagy a köz ben sõ mér leg,

dc) a törzs tõ ke kö te le zõ le szál lí tá sa ese té ben az ügy ve -
ze tõ nyi lat ko za ta arra vo nat ko zó an, hogy a kö te le zõ le -
szál lí tás ra mi lyen tör vényi ok  miatt ke rült sor, és az ezt
alá tá masz tó ok ira tok,

dd) a törzs tõ ke le szál lí tá sa ese té ben az ügy ve ze tõ nyi -
lat ko za ta a hi te le zõk nek nyúj tott biz to sí té kok ról, il let ve
ar ról, hogy a tár sa ság a hi te le zõ nek nem kö te les biz to sí té -
kot nyúj ta ni;

2. a) nyil vá nos rész vény tár sa ság ala pí tá sá val össze füg -
gés ben a nem pénz be li hoz zá já ru lás ér té ké rõl adott könyv -
vizs gá lói (szak ér tõi) vé le mény;

b) rész vény tár sa ság tõ ke vál to zá sá val kap cso lat ban
ba) új rész vé nyek kel tör té nõ alap tõ ke-eme lés ese té ben

an nak iga zo lá sa, hogy a tõ ke eme lést meg elõ zõ en for ga -
lom ba ho zott rész vé nyek név ér té ke (ki bo csá tá si ér té -
ke) be fi ze tés re ke rült és a Gt. 250.  § (2) be kez dé sé ben fog -
lalt hoz zá já ru lást iga zo ló ok ira tok,

bb) a jegy zett tõ kén fe lü li va gyon ból tör té nõ tõ ke eme -
lés vagy dol go zói rész vény ki ala kí tá sa ese té ben a tag gyû -
lés ál tal el fo ga dott szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo ló
mér le ge, il let ve a köz ben sõ mér leg,

bc) az alap tõ ke kö te le zõ le szál lí tá sa ese té ben a ve ze tõ
tiszt ség vi se lõ nyi lat ko za ta arra vo nat ko zó an, hogy a kö te -
le zõ le szál lí tás ra mi lyen tör vényi ok  miatt ke rült sor, és az
ezt alá tá masz tó ok ira tok,

bd) az alap tõ ke le szál lí tá sa ese tén a le szál lí tás sal érin -
tett rész vény so ro zat rész vé nye se i nek elõ ze tes hoz zá já ru -
lá sát ta nú sí tó ok irat,

be) az alap tõ ke le szál lí tá sa ese té ben a ve ze tõ tiszt ség -
vi se lõ nyi lat ko za ta a hi te le zõk nek nyúj tott biz to sí té kok -
ról, il let ve ar ról, hogy a tár sa ság a hi te le zõk nek nem kö te -
les biz to sí té kot nyúj ta ni;

c) nyil vá no san mû kö dõ rész vény tár sa ság zárt kö rû en
mû kö dõ vé vá lá sa ese té ben a ve ze tõ tiszt ség vi se lõ nyi lat -
ko za ta ar ról, hogy a rész vé nyek már nem ke rül nek nyil vá -
nos for ga lom ba ho za tal ra;

3. kül föl di vál lal ko zás ma gyar or szá gi fi ók te le pe ese tén
a) a kül föl di vál lal ko zás lé te sí tõ ok ira ta, il let ve an nak a 

vál to zá sok kal egy sé ges szer ke zet be fog lalt szö ve ge,
b) a kül föl di vál lal ko zás joga sze rin ti ke res ke del mi

nyil ván tar tás ba tör tént fel vé te lét iga zo ló ok irat, va la mint
en nek hi te les ma gyar nyel vû for dí tá sa;

4. kül föl di ek köz vet len ke res ke del mi kép vi se le te ese tén
a) a kül föl di vál lal ko zás lé te sí tõ ok ira ta, il let ve an nak a 

vál to zá sok kal egy sé ges szer ke zet be fog lalt szö ve ge,
b) a kül föl di vál lal ko zás joga sze rin ti ke res ke del mi

nyil ván tar tás ba tör tént fel vé te lét iga zo ló ok irat, va la mint
en nek hi te les ma gyar nyel vû for dí tá sa;
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5. egye sü lés ese tén
a) a leg fõbb szerv ülé sén kí vül ho zott ha tá ro za tok ra

vo nat ko zó ok ira tok,
b) a csat la ko zás el fo ga dá sá val, a ki lé pés sel, a tag sá gi

vi szony örök lé se (jog utód lás) ré vén tör té nõ foly ta tá sá val
kap cso la tos ok ira tok;

6. kö zös vál la lat ese tén

a) a leg fõbb szerv ülé sén kí vül ho zott ha tá ro za tok ra
vo nat ko zó ok ira tok,

b) a csat la ko zás el fo ga dá sá ra, a fe le lõs ség kor lá to zá sá -
ra, a ki lé pés re, a tag sá gi vi szony át ru há zá sá ra, az örök lés
(jog utód lás) alap ján foly ta tan dó tag sá gi vi szony ra vo nat -
ko zó jog nyi lat ko za to kat tar tal ma zó ok ira tok;

7. köz hasz nú tár sa ság ese tén

a) az üz let rész meg szer zé sé hez kap cso ló dó an

aa) az üz let rész át ru há zá sá ra vo nat ko zó szer zõ dés,

ab) az üz let rész bí ró sá gi ha tá ro zat tal, ár ve rés sel tör té -
nõ meg szer zé se ese tén az erre vo nat ko zó ok irat,

ac) a gyám hi va tal jó vá ha gyó nyi lat ko za ta a kis ko rú tag 
(rész vé nyes) üz let ré szé nek át ru há zá sá hoz,

ad) az elõ vá sár lá si jog gya kor lá sá val kap cso la tos nyi -
lat ko za tok,

ae) ha a lé te sí tõ ok irat az üz let rész át ru há zá sá hoz elõ ír -
ja a tár sa ság be le egye zé sét, az erre vo nat ko zó ok irat,

af) az üz let rész meg szer zõ jé nek azon nyi lat ko za ta,
amellyel a lé te sí tõ ok irat ren del ke zé se it ma gá ra néz ve kö -
te le zõ nek is me ri el,

ag) ha a tár sa ság ren del ke zik az üz let résszel, az ez zel
kap cso la tos ok ira tok,

ah) a sa ját üz let rész meg szer zé se ese tén (köz ben sõ)
mér leg a törzs tõ kén fe lü li va gyon meg lé té nek iga zo lá sá ra,

ai) az üz let rész fel osz tá sá val, be vo ná sá val kap cso la tos
jog nyi lat ko za to kat tar tal ma zó ok ira tok (jegy zõ könyv),

aj) a hát ra lé kos törzs be tét há nya dok nak a lé te sí tõ ok irat -
ban fog lal tak sze rint tör tént be fi ze té sét ta nú sí tó ok irat az
üz let rész kí vül ál ló ré szé re tör té nõ át ru há zá sát, a tõ ke eme -
lést vagy a sa ját üz let rész meg szer zé sét tar tal ma zó be jegy -
zé si ké re lem ese tén;

b) ha a nem pénz be li hoz zá já ru lás ér té ke lé sé hez
könyv vizs gá lót vagy szak ér tõt vesz nek igény be, a könyv -
vizs gá lói (szak ér tõi) vé le mény;

c) a tag gyû lé sen kí vül ho zott ha tá ro zat meg ho za ta lá val 
kap cso la tos ok ira tok;

d) a törzs tõ ke vál to zá sa ese té ben

da) az el sõbb sé gi jog gya kor lá sá val, il let ve az új törzs -
be tét kí vül ál ló ál tal tör té nõ meg szer zé sé vel kap cso la tos
jog nyi lat ko za to kat tar tal ma zó ok ira tok,

db) a törzs tõ kén fe lü li va gyon ból tör té nõ tõ ke eme lés
ese té ben a tag gyû lés ál tal el fo ga dott szám vi te li tör vény
sze rin ti be szá mo ló mér le ge vagy a köz ben sõ mér leg,

dc) a törzs tõ ke kö te le zõ le szál lí tá sa ese té ben az ügy ve -
ze tõ nyi lat ko za ta arra vo nat ko zó an, hogy a kö te le zõ le -

szál lí tás ra mi lyen tör vényi ok  miatt ke rült sor, és az ezt
alá tá masz tó ok ira tok,

dd) a törzs tõ ke le szál lí tá sa ese té ben az ügy ve ze tõ nyi -
lat ko za ta a hi te le zõk nek nyúj tott biz to sí té kok ról, il let ve
ar ról, hogy a tár sa ság a hi te le zõ nek nem kö te les biz to sí té -
kot nyúj ta ni;

e) a köz hasz nú jog ál lás meg szer zé sét, il let ve meg szû -
né sét ta nú sí tó ok irat;

8. eu ró pai gaz da sá gi egye sü lés ese tén a csat la ko zás el -
fo ga dá sá val, a ki lé pés sel, a tag sá gi vi szony örök lé se (jog -
utód lás) ré vén tör té nõ foly ta tá sá val kap cso la tos ok ira tok;

9. az eu ró pai rész vény tár sa ság ese tén
a) eu ró pai rész vény tár sa ság át ala ku lás sal (egye sü lés -

sel) való ala pí tá sá nak be jegy zé sé hez szük sé ges ok ira tok:
aa) a gaz da sá gi tár sa ság leg fõbb szer vé nek ha tá ro za tai

az át ala ku lás ról,
ab) az át ala ku ló (jog elõd) tár sa ság va gyon mér leg-ter -

ve ze te és va gyon lel tár-ter ve ze te,
ac) az át ala ku lás sal lét re jö võ eu ró pai rész vény tár sa ság

va gyon mér leg-ter ve ze te és va gyon lel tár-ter ve ze te,
ad) az át ala ku lá si vagy egye sü lé si szer zõ dés,
ae) az át ala ku lás ra vo nat ko zó köz le mé nyek Cég köz -

löny ben való meg je le né sét iga zo ló ok ira tok (lap pél dá -
nyok);

b) eu ró pai hol ding rész vény tár sa ság vagy eu ró pai rész -
vény tár sa ság for má ban mû kö dõ le ány vál la lat ala pí tá sá nak 
be jegy zé sé hez szük sé ges ok ira tok:

ba) ala pí tá si ter ve zet,
bb) az ala pí tók nyi lat ko za ta a nem pénz be li hoz zá já ru -

lás ren del ke zés re bo csá tá sá ról,
bc) a nem pénz be li hoz zá já ru lás ér té ké rõl adott könyv -

vizs gá lói je len tés;
c) az a)–b) pon tok sze rin ti ese tek ben az eu ró pai rész -

vény tár sa ság be jegy zé sé hez (vál to zás be jegy zé sé hez)
szük sé ges to váb bi ok ira tok:

ca) a mun ka vál la lók nak az eu ró pai rész vény tár sa ság
dön tés ho za ta li rend jé be tör té nõ be vo ná sá ról  szóló meg ál -
la po dás, vagy

cb) a kü lön le ges tár gya ló tes tü let ha tá ro za ta ar ról, hogy 
a mun ka vál la lók nak az eu ró pai rész vény tár sa ság dön tés -
ho za ta li rend jé be tör té nõ be vo ná sá ról nem kez de nek tár -
gya lá so kat vagy a meg kez dett tár gya lá so kat be re kesz tik,
vagy

cc) az eu ró pai rész vény tár sa ság ala pí tá sá ban részt vevõ 
gaz da sá gi tár sa sá gok ve ze tõ tiszt ség vi se lõ i nek kö zös nyi -
lat ko za ta ar ról, hogy a mun ka vál la lók nak az eu ró pai rész -
vény tár sa ság dön tés ho za ta li rend jé be tör té nõ be vo ná sá -
nak sza bá lya i ról – kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott ha tár -
idõn be lül – a kü lön le ges tár gya ló tes tü let tel meg ál la po dás 
nem jött lét re,

cd) ha az eu ró pai rész vény tár sa ság a szék he lyét
 Magyarországra he lye zi át, a kül föl di nyil ván tar tó ha tó ság 
ta nú sít vá nyát ar ról, hogy az eu ró pai rész vény tár sa ság a
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szék hely át he lye zés re vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé -
se ket be tar tot ta;

10. az eu ró pai szö vet ke zet ese tén
a) a mun ka vál la lók nak az eu ró pai szö vet ke zet dön tés -

ho za ta li rend jé be tör té nõ be vo ná sá ról  szóló meg ál la po dás, 
vagy

b) a kü lön le ges tár gya ló tes tü let ha tá ro za ta ar ról, hogy
a mun ka vál la lók nak az eu ró pai szö vet ke zet dön tés ho za ta li 
rend jé be tör té nõ be vo ná sá ról nem kez de nek tár gya lá so kat
vagy a meg kez dett tár gya lá so kat be re kesz tik, vagy

c) az eu ró pai szö vet ke zet ala pí tá sá ban részt ve võk kö -
zös nyi lat ko za ta ar ról, hogy a mun ka vál la lók nak az eu ró -
pai szö vet ke zet dön tés ho za ta li rend jé be tör té nõ be vo ná sá -
nak sza bá lya i ról – kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott ha tár -
idõn be lül – a kü lön le ges tár gya ló tes tü let tel meg ál la po dás 
nem jött lét re,

d) ha az eu ró pai a szék he lyét Ma gyar or szág ra he lye zi
át, a kül föl di nyil ván tar tó ha tó ság ta nú sít vá nyát ar ról,
hogy az eu ró pai szö vet ke zet a szék hely át he lye zés re vo nat -
ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé se ket be tar tot ta.

III. A gaz da sá gi tár sa sá gok át ala ku lá sá nak (for ma vál -
to zá sá nak, egye sü lé sé nek, kü lön vá lá sá nak) be jegy zé sé hez 
szük sé ges to váb bi ok ira tok:

1. az át ala ku lást meg elõ zõ en még be nem fi ze tett, il let -
ve nem szol gál ta tott va gyo ni hoz zá já ru lás tel je sí té sé nek
iga zo lá sa;

2. ha ilyen mû kö dik a tár sa ság nál, a fel ügye lõ bi zott -
ság nak az át ala ku lás sal kap cso la tos nyi lat ko za ta;

3. a szük sé ges tõ ke pót lás be fi ze té sé nek, il let ve tel je sí -
té sé nek iga zo lá sa;

4. az át ala ku lá si terv;

5. ha az egye sü lés vál lal ko zá sok kon cent rá ci ó ját je len -
ti, a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal en ge dé lye vagy a cég nyi -
lat ko za ta, hogy az en ge dély re nin csen szük ség.

IV. Vég el szá mo lás ese tén szük sé ges ok ira tok:

a) a leg fõbb szerv nek a vég el szá mo lás be fe je zé sé vel
kap cso la tos ha tá ro za tai, ide ért ve a fel ügye lõ bi zott ság (el -
len õr zõ bi zott ság), il let ve a cég könyv vizs gá ló já nak je len -
té sét is,

b) az el fo ga dott zá ró je len tés, az utol só üz le ti év szám -
vi te li tör vény sze rin ti be szá mo ló ja, a va gyon fel osz tá si ha -
tá ro zat,

c) en ged mény ezés sel, tar to zás át vál la lás sal kap cso la tos 
ok ira tok,

d) a vég el szá mo ló nyi lat ko za ta arra vo nat ko zó an, hogy 
a cég a tar to zá sa it ki egyen lí tet te,

e) a vég el szá mo lás nak a cég meg szû né se nél kü li be fe -
je zé se kor a leg fõbb szerv nek a vég el szá mo lás be fe je zé sé -
rõl, a te vé keny ség to vább foly ta tá sá ról, a vég el szá mo ló

fel men té sé rõl és az új ve ze tõ tiszt ség vi se lõ(k) meg vá lasz -
tá sá ról  szóló ha tá ro za ta.

3. számú melléklet
a 2006. évi V. törvényhez

A szerzõdésmintával történõ cégalapítás
kötelezõ mellékletei

I.

1. a szer zõ dés min ta alap ján ké szült lé te sí tõ ok irat;

2. nyi lat ko zat ar ról, hogy a cég élt-e név fog la lás sal, il -
let ve a név fog la lást el ren de lõ vég zés má so la ta;

3. a szék he lyül, te lep he lyül, fi ók te le pül szol gá ló in gat -
lan hasz ná la tá ra fel jo go sí tó ok irat;

4. kül föl di cég vagy más szer ve zet tag sá ga ese tén a kül -
föl di cég cég ki vo na ta és an nak ma gyar nyel vû hi te les for dí -
tá sa, il let ve an nak hi te les for dí tás ban tör té nõ iga zo lá sa, hogy 
a cé get vagy más szer ve ze tet a ha zai joga sze rint nyil ván tar -
tás ba vet ték, il let ve az az ok irat, amely bõl kép vi se lõ jé nek a
kép vi se let re való jo go sult sá ga meg ál la pít ha tó;

5. a kül föl di sze mély ma gyar or szá gi kéz be sí té si meg -
bí zott já nak a meg bí zá sá ra, il let ve a meg bí zás el fo ga dá sá ra 
vo nat ko zó tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat;

6. a) a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk nek a meg vá lasz tást el fo -
ga dó, az össze fér he tet len ség re is ki ter je dõ nyi lat ko za ta, a
köz ke re se ti tár sa ság és a be té ti tár sa ság ve ze tõ tiszt ség vi -
se lõ i nek ki vé te lé vel, ha a kép vi se le tet va la mennyi tag el -
lát ja,

b) az a) pont ban em lí tet tek meg vá lasz tá sá nak idõ tar ta -
mát tar tal ma zó ok irat,

c) a cég kép vi se lõ i nek hi te les cég alá írá si nyi lat ko za ta;

7. in gat lan nem pénz be li hoz zá já ru lás ként tör té nõ szol -
gál ta tá sa ese tén az in gat lan – há rom hó nap nál nem ré geb bi –
tu laj do ni lap ja, mely bõl az in gat lan nal való ren del ke zés jog -
cí me leg alább szél jegy for má já ban meg ál la pít ha tó; a tu laj -
do ni la pon a kö vet ke zõ be jegy zés re váró szél jegy jo go sult -
ja ként csak a nem pénz be li hoz zá já ru lást szol gál ta tó sze -
mély vagy szer ve zet sze re pel het;

8. a jog sza bály ban meg ha tá ro zott mér té kû il le ték és
köz zé té te li költ ség té rí tés meg fi ze té sé nek iga zo lá sa;

9. a jogi kép vi se lõ meg ha tal ma zá sa, il let ve kép vi se le ti
jo gá nak iga zo lá sa;

10. az adó szám meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges, az ál ta lá -
nos for gal mi adó ala nyá nak az adó kö te les te vé keny sé ge
meg kez dé sé nek be je len té sé vel össze füg gõ nyi lat ko zat [az
adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény 22.  §
(1) be kez dé se];
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11. ha a be jegy zé si ké re lem tar tal má ra te kin tet tel kö te -
le zõ, a kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság be jegy zé sé hez szük -
sé ges to váb bi ok ira tok:

a) a tag jegy zék, kö zös tu laj do nú törzs be tét ese té ben a
rész tu laj do no sok és a kép vi se lõ jük fel tün te té sé vel,

b) a hi tel in té zet iga zo lá sa a pénz be li hoz zá já ru lá sok
be fi ze té sé rõl,

c) ügy ve ze tõi nyi lat ko zat a nem pénz be li hoz zá já ru lás
ren del ke zés re bo csá tá sá ról és an nak jog cí mé rõl.

II.

1. ha a cég el ne ve zé sé ben tör té nel mi sze mé lyi ség neve
sze re pel, vagy a cég név hez más nak jogi ér de ke fû zõ dik, a

Ctv. 4.  §-ának (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sze mély
vagy szer ve zet hoz zá já ru lá sát tar tal ma zó ok irat;

2. tár sa dal mi szer ve zet tag ról ve ze tett nyil ván tar tás
ada ta it tar tal ma zó há rom hó nap nál nem ré geb bi ki vo nat;

3. ön kor mány zat tag ese tén a kép vi se lõ-tes tü let erre
vo nat ko zó dön té sét tar tal ma zó ok irat;

4. ha a nem pénz be li hoz zá já ru lás szol gál ta tá sá hoz ha -
tó ság, il let ve har ma dik sze mély hoz zá já ru lá sa (en ge dé lye) 
szük sé ges, ez az ok irat;

5. a kis ko rú tag kép vi se le té re vo nat ko zó gyám hi va ta li
ha tá ro zat, ha a szü lõ nem lát hat ja el a kis ko rú kép vi se le tét.
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4. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZÕDÉSMINTÁJA

Társasági szerzõdés,

amely abból a célból került megkötésre, hogy az 1. pontban megjelölt felek mint alapítók a gazdasági
társaságokról  szóló 2006. évi IV. tör vény (Gt.) rendelkezései szerint  üzletszerû közös gazdasági
tevékenység folytatására közkereseti társaságot alapítsanak, az alábbiak szerint:

1. A társaság tagjai

1.1. Név:1.......................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................

Lak cím: ................................................................................................................................................................

Cég név:2 .................................................................................................................................................................

Cég jegy zék szám:3 ..................................................................................................................................................

Szék hely: ..............................................................................................................................................................

Kép vi se let re jo go sult neve: ..................................................................................................................................

Any ja neve: ..........................................................................................................................................................

Lak cím: ................................................................................................................................................................

1.2. Név:4.......................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................

Lak cím: ................................................................................................................................................................

Cég név:5 .................................................................................................................................................................

Cég jegy zék szám:6 ..................................................................................................................................................

Szék hely: ..............................................................................................................................................................

Kép vi se let re jo go sult neve: ..................................................................................................................................

Any ja neve: ..........................................................................................................................................................

Lak cím: ................................................................................................................................................................

1 Ter mé sze tes sze mély tag ese tén kell ki töl te ni.
2 Szer ve zet ese tén kell ki töl te ni.
3 Cég jegy zék szám vagy egyéb nyil ván tar tá si szám (ala pít vány, egy ház stb. ese tén).
4 Ter mé sze tes sze mély tag ese tén kell ki töl te ni.
5 Szer ve zet ese tén kell ki töl te ni.
6 Cég jegy zék szám vagy egyéb nyil ván tar tá si szám (ala pít vány, egy ház stb. ese tén).



1.3. Név:7.......................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................

Cég név:8 .................................................................................................................................................................
Cég jegy zék szám:9 ..................................................................................................................................................
Szék hely: ..............................................................................................................................................................
Kép vi se let re jo go sult neve: ..................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................

1.n. Név:10......................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................

Cég név:11 ................................................................................................................................................................
Cég jegy zék szám:12 .................................................................................................................................................
Szék hely: ..............................................................................................................................................................
Kép vi se let re jo go sult neve: ..................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................

2. A társaság neve, székhelye, telephelye, fióktelepe

2.1. A tár sa ság cég ne ve: ......................................................................................................... Köz ke re se ti Tár sa ság

A tár sa ság rö vi dí tett cég ne ve:13 .................................................................................................................. Kkt.

2.2. A tár sa ság szék he lye: ...........................................................................................................................................

2.3. A tár sa ság te lep he lyei:14 .........................................................................................................................................

2.4. A tár sa ság fi ók te le pei:15 .........................................................................................................................................

3. A társaság TEÁOR szerinti tevékenységi köre 

3.1. Fõ te vé keny ség: .....................................................................................................................................................

3.2. Egyéb te vé keny sé gi kö rök:16 ..................................................................................................................................

4. A társaság mûködésének idõtartama17

A tár sa ság idõ tar ta ma: .......................................................................................................................................................

7 Ter mé sze tes sze mély tag ese tén kell ki töl te ni.
8 Szer ve zet ese tén kell ki töl te ni.
9 Cég jegy zék szám vagy egyéb nyil ván tar tá si szám (ala pít vány, egy ház stb. ese tén).
10 Ter mé sze tes sze mély tag ese tén kell ki töl teni.
11 Szer ve zet ese tén kell ki töl te ni.
12 Cég jegy zék szám vagy egyéb nyil ván tar tá si szám (ala pít vány, egy ház stb. ese tén).
13 Szük ség ese tén ki töl ten dõ.
14 Szük ség ese tén ki töl ten dõ.
15 Szük ség ese tén ki töl ten dõ.
16 Szük ség ese tén ki töl ten dõ.
17 Ha tá ro zat lan vagy dá tum sze rint meg ha tá ro zan dó.

2006/1. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 145



5. A tagok felelõssége

5.1. A ta gok a tár sa ság va gyo ná val nem fe de zett hi te le zõi kö ve te lé sek ki egyen lí té sé ért sa ját va gyo nuk kal kor lát la nul 
és egyetemlegesen felelnek.

5.2. A tár sa ság ba be lé põ tag fe le lõs sé ge a be lé pé se elõtt ke let ke zett tár sa sá gi kö te le zett sé ge kért a többi tagéval
azonos.

6. Az üzleti év

6.1. A tár sa ság üz le ti éve a nap tá ri év vel meg egye zik.

7. A társaság vagyona

7.1. A fe lek a tár sa ság mû kö dé sé hez szük sé ges va gyon mér té két .......................................................................... Ft
azaz ..................................................................................................... fo rint összeg ben ha tá roz zák meg, amely
a) ........................................... Ft azaz ...................................................................................... kész pénz bõl áll,
b)18 ......................................... Ft azaz .......................................................... nem pénz be li hoz zá já ru lás ból áll.

A nem pénz be li hoz zá já ru lás meg ne ve zé se és ér té ke:
...............................................................................................................................................................................
ér té ke: ..................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ér té ke: ..................................................................................................................................................................

8. Az egyes tagok vagyoni hozzájárulása, rendelkezésre bocsátásának ideje

8.1. Név: .....................................................................................................................................................................
va gyo ni hoz zá já ru lás össze ge: .............................................................................................................................
va gyo ni hoz zá já ru lás össze té te le: .................................................................................................... Ft kész pénz
ren del ke zés re bo csá tá sá nak ide je:19 ...................................................................... Ft nem pénz be li hoz zá já ru lás
ren del ke zés re bo csá tá sá nak ide je:20 .....................................................................................................................

8.2. Név: .....................................................................................................................................................................
va gyo ni hoz zá já ru lás össze ge: .............................................................................................................................
va gyo ni hoz zá já ru lás össze té te le: .................................................................................................... Ft kész pénz
ren del ke zés re bo csá tá sá nak ide je:21  ......................................................................................................................
............................................................................................................................... Ft nem pénz be li hoz zá já ru lás
ren del ke zés re bo csá tá sá nak ide je:22 .....................................................................................................................

8.3. Név: .....................................................................................................................................................................
va gyo ni hoz zá já ru lás össze ge: .............................................................................................................................
va gyo ni hoz zá já ru lás össze té te le: .................................................................................................... Ft kész pénz
ren del ke zés re bo csá tá sá nak ide je:23 ...................................................................... Ft nem pénz be li hoz zá já ru lás
ren del ke zés re bo csá tá sá nak ide je:24 .....................................................................................................................

18 Szük ség ese tén ki töl ten dõ.
19 Nap tár sze rû en meg ha tá ro zan dó.
20 Nap tár sze rû en meg ha tá ro zan dó.
21 Nap tár sze rû en meg ha tá ro zan dó.
22 Nap tár sze rû en meg ha tá ro zan dó.
23 Nap tár sze rû en meg ha tá ro zan dó.
24 Nap tár sze rû en meg ha tá ro zan dó.
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8.n. Név: .....................................................................................................................................................................
va gyo ni hoz zá já ru lás össze ge: .............................................................................................................................
va gyo ni hoz zá já ru lás össze té te le: .................................................................................................... Ft kész pénz
ren del ke zés re bo csá tá sá nak ide je:25 ....................................................................... Ft nem pénz be li hoz zá já ru lás
ren del ke zés re bo csá tá sá nak ide je:26 .....................................................................................................................

9. Az üzletvezetés és képviselet

9.1. A tár sa ság üz let ve ze té sé re és kép vi se le té re az 1. pont ban meg je lölt min den tag ön ál ló an, idõ be li kor lá to zás
nélkül jogosult.

10. Cégjegyzés

10.1. A kép vi se let re jo go sult sze mé lyek cég jegy zé si joga ön ál ló. A cég jegy zés ak ként tör té nik, hogy a cég kéz zel
vagy gép pel írt, elõ írt, elõ nyo mott vagy nyom ta tott neve fölé a kép vi se let re jo go sult sze mély ne vét köz jegy zõ ál -
tal hi te le sí tett módon önállóan aláírja.

11. A tagok gyûlése

11.1. A köz ke re se ti tár sa ság leg fõbb szer ve a ta gok gyû lé se, amely nek te vé keny sé gé ben való rész vé tel le he tõ sé gét va -
la mennyi tag szá má ra biztosítani kell.

11.2. A ta gok gyû lé se a le ad ha tó összes sza va zat szám hoz vi szo nyí tott szó több ség gel hoz za meg ha tá ro za ta it. A ha tá -
ro zat ho za tal egy sze rû szó több ség gel tör té nik, ki vé ve azo kat a kér dé se ket, ame lyek ese té ben a tör vény há rom ne -
gye des szótöbbséget vagy egyhangúságot ír elõ.

11.3. A dön té sek meg ho za ta la kor min den tag nak azo nos mér té kû sza va za ta van.

12. A nyereség felosztása, a veszteség viselése

12.1. Egyik tag sem kö te les va gyo ni hoz zá já ru lá sát a tár sa sá gi szer zõ dés ben meg ha tá ro zott össze get meg ha la dó an nö -
vel ni, vagy vesz te ség ese tén azt ki egé szí te ni. A tag a va gyo ni hoz zá já ru lá sát vagy an nak ér té két a tár sa ság, il let -
ve a tag sá gi jog vi szony fennállása alatt nem követelheti vissza.

12.2. A nye re ség és a vesz te ség a ta gok kö zött a va gyo ni hoz zá já ru lá suk ará nyá ban oszlik meg.

13. A tagsági viszony megszûnése

13.1. A tag sá gi vi szony a Gt. 99.  §-ában fel so rolt ese tek ben szû nik meg.

14. A társaság megszûnése

14.1. A tár sa ság jog utód nél kü li meg szû né se ese tén a tar to zá sok ki egyen lí té se után fenn ma ra dó va gyont a ta gok kö -
zött a va gyo ni hoz zá já ru lá suk arányában kell felosztani.

25 Nap tár sze rû en meg ha tá ro zan dó.
26 Nap tár sze rû en meg ha tá ro zan dó.
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15. Vegyes és záró rendelkezések, nyilatkozatok

15.1. A ter mé sze tes sze mély ta gok ki je len tik, hogy nagy ko rú ak, to váb bá nem tag jai olyan más gaz da sá gi tár sa ság nak,
ahol fe le lõs sé gük kor lát lan, és nem egyéni vállalakozók.

15.2. Az üz let ve ze tés re és a kép vi se let re jo go sult ta gok ki je len tik, hogy ve lük szem ben nem áll nak fenn a Gt. 23.  §, il -
let ve 25.  § (3) be kez dés ben írt kizáró körülmények.

15.3. A je len tár sa sá gi szer zõ dés ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló tör vény, a tár sa -
ság nak és tag ja i nak az ott nem sza bá lyo zott va gyo ni és sze mé lyi vi szo nya i ra a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló
1959. évi IV. tör vény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: ...................................................................................

Ta gok alá írá sa: 
................................................................................................................................................................................
Név: 
................................................................................................................................................................................
Név: 
................................................................................................................................................................................
Név: 
................................................................................................................................................................................
Név: 

El len je gyez te/köz ok irat ba fog lal ta:27

................................................................................................................................................................................

27 Ügy vé di el len jegy zés vagy köz jegy zõ ál tal tör té nõ köz ok irat ba fog la lás.

5. számú melléklet  a 2006. évi V. törvényhez

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZÕDÉSMINTÁJA

Társasági szerzõdés,
amely abból a célból került megkötésre, hogy az 1. és 2. pontban megjelölt felek, mint alapítók a gazdasági
társaságokról  szóló 2006. évi IV. tör vény (Gt.) rendelkezései szerint üzletszerû közös gazdasági
tevékenység folytatására betéti társaságot alapítsanak, az alábbiak szerint:

1. A társaság beltagjai

1.1. Név:1.......................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Cég név:2 .................................................................................................................................................................
Cég jegy zék szám:3 ..................................................................................................................................................
Szék hely: ..............................................................................................................................................................
Kép vi se let re jo go sult neve: ..................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................

1 Ter mé sze tes sze mély tag ese tén kell ki töl te ni.
2 Szer ve zet ese tén kell ki töl te ni.
3 Cég jegy zék szám vagy egyéb nyil ván tar tá si szám (ala pít vány, egy ház stb. ese tén).
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1.2. Név:4.......................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................

Cég név:5 .................................................................................................................................................................
Cég jegy zék szám:6 ..................................................................................................................................................
Szék hely: ..............................................................................................................................................................
Kép vi se let re jo go sult neve: ..................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................

1.3. Név:7.......................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................

Cég név:8 .................................................................................................................................................................
Cég jegy zék szám:9 ..................................................................................................................................................
Szék hely: ..............................................................................................................................................................
Kép vi se let re jo go sult neve: ..................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................

1.n. Név:10......................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................

Cég név:11 ................................................................................................................................................................
Cég jegy zék szám:12 .................................................................................................................................................
Szék hely: ..............................................................................................................................................................
Kép vi se let re jo go sult neve: ..................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................

2. A társaság kültagjai

2.1. Név:13......................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................

Cég név:14 ................................................................................................................................................................
Cég jegy zék szám:15 .................................................................................................................................................
Szék hely: ..............................................................................................................................................................
Kép vi se let re jo go sult neve: ..................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................

 4 Ter mé sze tes sze mély tag ese tén kell ki töl te ni.
 5 Szer ve zet ese tén kell ki töl te ni.
 6 Cég jegy zék szám vagy egyéb nyil ván tar tá si szám (ala pít vány, egy ház stb. ese tén).
 7 Ter mé sze tes sze mély tag ese tén kell ki töl te ni.
 8 Szer ve zet ese tén kell ki töl te ni.
 9 Cég jegy zék szám vagy egyéb nyil ván tar tá si szám (ala pít vány, egy ház stb. ese tén).
10 Ter mé sze tes sze mély tag ese tén kell ki töl te ni.
11 Szer ve zet ese tén kell ki töl te ni.
12  Cég jegy zék szám vagy egyéb nyil ván tar tá si szám (ala pít vány, egy ház stb. ese tén).
13 Ter mé sze tes sze mély tag ese tén kell ki töl te ni.
14 Szer ve zet ese tén kell ki töl te ni.
15 Cég jegy zék szám vagy egyéb nyil ván tar tá si szám (ala pít vány, egy ház stb. ese tén).
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2.2. Név:16......................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................

Cég név:17 ................................................................................................................................................................
Cég jegy zék szám:18 .................................................................................................................................................
Szék hely: ..............................................................................................................................................................
Kép vi se let re jo go sult neve: ..................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................

2.3. Név:19......................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................

Cég név:20 ................................................................................................................................................................
Cég jegy zék szám:21 .................................................................................................................................................
Szék hely: ..............................................................................................................................................................
Kép vi se let re jo go sult neve: ..................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................

2.n. Név:22......................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................

Cég név:23 ................................................................................................................................................................
Cég jegy zék szám:24 .................................................................................................................................................
Szék hely: ..............................................................................................................................................................
Kép vi se let re jo go sult neve: ..................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................

3. A társaság neve, székhelye, telephelye, fióktelepe

3.1. A tár sa ság cég ne ve: ..................................................................................................................... Be té ti tár sa ság

A tár sa ság rö vi dí tett cég ne ve:25 ..................................................................................................................... Bt.

3.2. A tár sa ság szék he lye: ...........................................................................................................................................

3.3. A tár sa ság te lep he lyei:26 ........................................................................................................................................

3.4. A tár sa ság fi ók te le pei:27 .........................................................................................................................................

16 Ter mé sze tes sze mély tag ese tén kell ki töl te ni.
17 Szer ve zet ese tén kell ki töl te ni.
18 Cég jegy zék szám vagy egyéb nyil ván tar tá si szám (ala pít vány, egy ház stb. ese tén).
19 Ter mé sze tes sze mély tag ese tén kell ki töl te ni.
20 Szer ve zet ese tén kell ki töl te ni.
21 Cég jegy zék szám vagy egyéb nyil ván tar tá si szám (ala pít vány, egy ház stb. ese tén).
22 Ter mé sze tes sze mély tag ese tén kell ki töl te ni.
23 Szer ve zet ese tén kell ki töl te ni.
24 Cég jegy zék szám vagy egyéb nyil ván tar tá si szám (ala pít vány, egy ház stb. ese tén).
25 Szük ség ese tén ki töl ten dõ.
26 Szük ség ese tén ki töl ten dõ.
27 Szük ség ese tén ki töl ten dõ.
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4. A társaság TEÁOR szerinti tevékenységi köre

4.1. Fõ te vé keny ség:.......................................................................................................................................................

4.2. Egyéb te vé keny sé gi kö rök:28 ................................................................................................................................

5. A társaság mûködésének idõtartama29

A tár sa ság idõ tar ta ma: .......................................................................................................................................................

6. A tagok felelõssége

6.1. A bel tag a tár sa ság va gyo ná val nem fe de zett hi te le zõi kö ve te lé sek ki egyen lí té sé ért kor lát la nul, az eset le ges más
bel ta gok kal egye tem le ge sen, saját vagyonával felel.

6.2. A tár sa ság ba be lé põ bel tag fe le lõs sé ge a be lé pé se elõtt ke let ke zett tár sa sá gi kö te le zett sé ge kért a töb bi beltagéval 
azonos.

6.3. A kül tag csak a tár sa sá gi szer zõ dés ben vál lalt va gyo ni be tét szol gál ta tá sá ra kö te les, a tár sa ság kö te le zett sé ge i ért
azon ban – a tör vény ben meg ha tá ro zott kivétellel – nem felel.

6.4. Az a kül tag, aki ko ráb ban a tár sa ság bel tag ja volt, a bel ta gi mi nõ sé ge meg szû né sé tõl szá mí tott öt éves jog vesz tõ
ha tár idõn be lül bel tag ként fe lel a tár sa ság har ma dik sze méllyel szem ben fenn ál ló olyan tar to zá sá ért, amely a
bel ta gi minõsége megszûnése elõtt keletkezett.

7. Az üzleti év

7.1. A tár sa ság üz le ti éve a nap tá ri év vel meg egye zik.

8. A társaság vagyona

8.1. A fe lek a tár sa ság mû kö dé sé hez szük sé ges va gyon mér té két .......................................................................... Ft
azaz ..................................................................................................... fo rint összeg ben ha tá roz zák meg, amely
a) ........................................... Ft azaz ...................................................................................... kész pénz bõl áll,
b)30 ......................................... Ft azaz . ......................................................... nem pénz be li hoz zá já ru lás ból áll.

A nem pénz be li hoz zá já ru lás meg ne ve zé se és ér té ke: 
...............................................................................................................................................................................
ér té ke:  ...................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ér té ke: ..................................................................................................................................................................

9. Az egyes tagok vagyoni hozzájárulása, rendelkezésre bocsátásának ideje31

9.1. Név: .....................................................................................................................................................................
va gyo ni hoz zá já ru lás össze ge: .............................................................................................................................
va gyo ni hoz zá já ru lás össze té te le: .................................................................................................... Ft kész pénz
ren del ke zés re bo csá tá sá nak ide je:32 .......................................................................................................................
............................................................................................................................... Ft nem pénz be li hoz zá já ru lás
ren del ke zés re bo csá tá sá nak ide je:33 . ....................................................................................................................

28 Szük ség ese tén ki töl ten dõ.
29 Ha tá ro zat lan vagy dá tum sze rint meg ha tá ro zan dó.
30 Szük ség ese tén ki töl ten dõ.
31 A ta go kon a bel- és kül ta got egy aránt ér te ni kell.
32 Nap tár sze rû en meg ha tá ro zan dó.
33 Nap tár sze rû en meg ha tá ro zan dó.
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9.2. Név: .....................................................................................................................................................................

va gyo ni hoz zá já ru lás össze ge: .............................................................................................................................

va gyo ni hoz zá já ru lás össze té te le: .................................................................................................... Ft kész pénz

ren del ke zés re bo csá tá sá nak ide je:34 .....................................................................................................................

............................................................................................................................... Ft nem pénz be li hoz zá já ru lás

ren del ke zés re bo csá tá sá nak ide je:35 .....................................................................................................................

9.3. Név: .....................................................................................................................................................................

va gyo ni hoz zá já ru lás össze ge: .............................................................................................................................

va gyo ni hoz zá já ru lás össze té te le: .................................................................................................... Ft kész pénz

ren del ke zés re bo csá tá sá nak ide je:36 .....................................................................................................................

............................................................................................................................... Ft nem pénz be li hoz zá já ru lás

ren del ke zés re bo csá tá sá nak ide je:37 .....................................................................................................................

9.n. Név: .....................................................................................................................................................................

va gyo ni hoz zá já ru lás össze ge: .............................................................................................................................

va gyo ni hoz zá já ru lás össze té te le: .................................................................................................... Ft kész pénz

ren del ke zés re bo csá tá sá nak ide je:38 .....................................................................................................................

............................................................................................................................... Ft nem pénz be li hoz zá já ru lás

ren del ke zés re bo csá tá sá nak ide je:39 .....................................................................................................................

10. Az üzletvezetés és képviselet

10.1. A tár sa ság üz let ve ze té sé re és kép vi se le té re az 1. pont ban meg je lölt min den bel tag ön ál ló an, idõ be li kor lá to zás
nélkül jogosult.

11. Cégjegyzés

11.1. A kép vi se let re jo go sult sze mé lyek cég jegy zé si joga ön ál ló. A cég jegy zés ak ként tör té nik, hogy a cég kéz zel
vagy gép pel írt, elõ írt, elõ nyo mott vagy nyom ta tott neve fölé a kép vi se let re jo go sult sze mély ne vét köz jegy zõ ál -
tal hi te le sí tett módon önállóan aláírja.

12. A tagok gyûlése

12.1. A be té ti tár sa ság leg fõbb szer ve a ta gok gyû lé se, amely nek te vé keny sé gé ben való rész vé tel le he tõ sé gét va la -
mennyi tag szá má ra biztosítani kell.

12.2. A ta gok gyû lé se a le ad ha tó összes sza va zat szám hoz vi szo nyí tott szó több ség gel hoz za meg ha tá ro za ta it. A ha tá -
ro zat ho za tal egy sze rû szó több ség gel tör té nik, ki vé ve azo kat a kér dé se ket, ame lyek ese té ben a tör vény há rom ne -
gye des szótöbbséget vagy egyhangúságot ír elõ.

12.3. A dön té sek meg ho za ta la kor min den tag nak azo nos mér té kû sza va za ta van.

34 Nap tár sze rû en meg ha tá ro zan dó.
35 Nap tár sze rû en meg ha tá ro zan dó.
36 Nap tár sze rû en meg ha tá ro zan dó.
37 Nap tár sze rû en meg ha tá ro zan dó.
38 Nap tár sze rû en meg ha tá ro zan dó.
39 Nap tár sze rû en meg ha tá ro zan dó.
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13. A nyereség felosztása, a veszteség viselése

13.1. Egyik tag sem kö te les va gyo ni hoz zá já ru lá sát a tár sa sá gi szer zõ dés ben meg ha tá ro zott össze get meg ha la dó an nö -
vel ni, vagy vesz te ség ese tén azt ki egé szí te ni. A ta gok a va gyo ni hoz zá já ru lást vagy an nak ér té két tár sa ság, il let -
ve a tag sá gi vi szo nyuk fenn ál lá sa alatt nem kö ve tel he tik vissza.

13.2. A nye re ség a ta gok kö zött a va gyo ni hoz zá já ru lás ará nyá ban osz lik meg.

13.3. A vesz te ség a ta gok kö zött a va gyo ni hoz zá já ru lás ará nyá ban osz lik meg az zal a meg szo rí tás sal, hogy a kül tag
va gyo ni fe le lõs sé ge csak a be tét je mértékéig terjed.

14. A tagsági viszony megszûnése

14.1. A tag sá gi vi szony a Gt. 99.  §-ában fel so rolt ese tek ben szû nik meg.

15. A társaság megszûnése

15.1. A tár sa ság jog utód nél kü li meg szû né se ese tén a tar to zá sok ki egyen lí té se után fenn ma ra dó va gyont a ta gok kö -
zött a va gyo ni hoz zá já ru lá suk arányában kell felosztani.

16. Vegyes és záró rendelkezések, nyilatkozatok

16.1. A ter mé sze tes sze mély bel ta gok ki je len tik, hogy nagy ko rú ak, to váb bá nem tag jai olyan más gaz da sá gi tár sa ság -
nak, ahol fe le lõs sé gük kor lát lan, és nem egyéni vállalakozók.

16.2. Az üz let ve ze tés re és kép vi se let re jo go sult ta gok ki je len tik, hogy ve lük szem ben nem áll fenn a Gt. 23.  §, il let ve
25.  § (3) be kez dés ben írt kizáró körülmény.

16.3. A je len tár sa sá gi szer zõ dés ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló tör vény, a tár sa -
ság nak és tag ja i nak az ott nem sza bá lyo zott va gyo ni és sze mé lyi vi szo nya i ra a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló
1959. évi IV. tör vény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: ......................................................................................

Ta gok alá írá sa:
................................................................................................................................................................................
Név:
................................................................................................................................................................................
Név:
................................................................................................................................................................................
Név:
................................................................................................................................................................................
Név:

El len je gyez te/köz ok irat ba fog lal ta:40 
...............................................................................................................................................................................

40 Ügy vé di el len jegy zés vagy köz jegy zõ ál tal tör té nõ köz ok irat ba fog la lás.
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6. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez

A KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG SZERZÕDÉSMINTÁJA

Társasági szerzõdés,

amely abból a célból került megkötésre, hogy az 1. pontban megjelölt felek, mint alapítók a gazdasági
társaságokról  szóló 2006. évi IV. tör vény (Gt.) rendelkezései szerint üzletszerû közös gazdasági
tevékenység folytatására korlátolt felelõsségû társaságot alapítsanak, az alábbiak szerint:

1. A társaság tagjai

1.1. Név:1.......................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................

Lak cím: ................................................................................................................................................................

Cég név:2 .................................................................................................................................................................

Cég jegy zék szám:3 ..................................................................................................................................................

Szék hely: ..............................................................................................................................................................

Kép vi se let re jo go sult neve: ..................................................................................................................................

Any ja neve: ..........................................................................................................................................................

Lak cím: ................................................................................................................................................................

1.2. Név:4.......................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................

Lak cím: ................................................................................................................................................................

Cég név:5 .................................................................................................................................................................

Cég jegy zék szám:6 ..................................................................................................................................................

Szék hely: ..............................................................................................................................................................

Kép vi se let re jo go sult neve: ..................................................................................................................................

Any ja neve: ..........................................................................................................................................................

Lak cím: ................................................................................................................................................................

1.3. Név:7.......................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................

Lak cím: ................................................................................................................................................................

Cég név:8 .................................................................................................................................................................

Cég jegy zék szám:9 ..................................................................................................................................................

Szék hely: ..............................................................................................................................................................

Kép vi se let re jo go sult neve: ..................................................................................................................................

Any ja neve: ..........................................................................................................................................................

Lak cím: ................................................................................................................................................................

1 Ter mé sze tes sze mély tag ese tén kell ki töl te ni.
2 Szer ve zet ese tén kell ki töl te ni.
3 Cég jegy zék szám vagy egyéb nyil ván tar tá si szám (ala pít vány, egy ház stb. ese tén).
4 Ter mé sze tes sze mély tag ese tén kell ki töl te ni.
5 Szer ve zet ese tén kell ki töl te ni.
6 Cég jegy zék szám vagy egyéb nyil ván tar tá si szám (ala pít vány, egy ház stb. ese tén).
7 Ter mé sze tes sze mély tag ese tén kell ki töl te ni.
8 Szer ve zet ese tén kell ki töl te ni.
9 Cég jegy zék szám vagy egyéb nyil ván tar tá si szám (ala pít vány, egy ház stb. ese tén).
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1.n. Név:10......................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................

Cég név:11 ................................................................................................................................................................
Cég jegy zék szám:12 .................................................................................................................................................
Szék hely: ..............................................................................................................................................................
Kép vi se let re jo go sult neve: ..................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................

2. A társaság neve, székhelye, telephelye, fióktelepe

2.1. A tár sa ság cég ne ve: ............................................................................................ Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság

A tár sa ság rö vi dí tett cég ne ve:13 .................................................................................................................... Kft.

2.2. A tár sa ság szék he lye:   ...........................................................................................................................................

2.3. A tár sa ság te lep he lyei:14  ........................................................................................................................................

2.4. A tár sa ság fi ók te le pei:15 .........................................................................................................................................

3. A társaság TEÁOR szerinti tevékenységi köre

3.1. Fõ te vé keny ség: .....................................................................................................................................................

3.2. Egyéb te vé keny sé gi kö rök:16  .................................................................................................................................

4. A társaság mûködésének idõtartama17

A tár sa ság idõ tar ta ma: .......................................................................................................................................................

5. A társaság törzstõkéje

5.1. A tár sa ság törzs tõ ké je ..................................................................................................................................... Ft
azaz  ................................................................................................................................................. fo rint amely

a) ........................................... Ft azaz ...................................................................................... kész pénz bõl áll,
amely a törzs tõ ke ................... %-a18

Eb bõl az ala pí tás kor be fi ze tett összeg ............................................................................................................ Ft,
a pénz be li hoz zá já ru lás ............... %-a19

b) .................................................................................................................................................................... Ft
azaz ........................................................................................................... Ft nem pénz be li hoz zá já ru lás ból áll, 
amely a törzs tõ ke ............... %-a
Eb bõl az ala pí tás kor ren del ke zés re bo csá tott ér ték az összes nem pénz be li hoz zá já ru lás ............................. %-a

10 Ter mé sze tes sze mély tag ese tén kell ki töl te ni.
11 Szer ve zet ese tén kell ki töl te ni.
12 Cég jegy zék szám vagy egyéb nyil ván tar tá si szám (ala pít vány, egy ház stb. ese tén).
13 Szük ség ese tén ki töl ten dõ.
14 Szük ség ese tén ki töl ten dõ.
15 Szük ség ese tén ki töl ten dõ.
16 Szük ség ese tén ki töl ten dõ.
17 Ha tá ro zat lan vagy dá tum sze rint meg ha tá ro zan dó.
18 Gt. 116.  § (2) bek.
19 Gt. 115.  § (1) bek.
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6. Az egyes tagok törzsbetétje

6.1. Név:  ......................................................................................................................................................................
Törzs be tét össze ge: ..............................................................................................................................................
Törzs be tét össze té te le,
a) Kész pénz ................................................................................................................................................... Ft
b) Nem pénz be li hoz zá já ru lás:
meg ne ve zé se:  ....................................................................................................................... ér té ke: .................

6.2. Név:  ......................................................................................................................................................................
Törzs be tét össze ge: ..............................................................................................................................................
Törzs be tét össze té te le,
a) Kész pénz ................................................................................................................................................... Ft
b) Nem pénz be li hoz zá já ru lás:
meg ne ve zé se: ....................................................................................................................... ér té ke: .................

6.3. Név:  ......................................................................................................................................................................
Törzs be tét össze ge: ..............................................................................................................................................
Törzs be tét össze té te le,
a) Kész pénz ................................................................................................................................................... Ft
b) Nem pénz be li hoz zá já ru lás:
meg ne ve zé se: ....................................................................................................................... ér té ke: .................

6.n. Név:  ......................................................................................................................................................................
Törzs be tét össze ge: ..............................................................................................................................................
Törzs be tét össze té te le,
a) Kész pénz ................................................................................................................................................... Ft
b) Nem pénz be li hoz zá já ru lás:
meg ne ve zé se: ....................................................................................................................... ér té ke: .................

7. A törzsbetétek teljesítési határideje20

7.1. Amennyi ben a ta gok a törzs be tét kész pénz ré szét tel jes egé szé ben ala pí tás kor nem fi zet ték be, kö te le sek a törzs -
be tét jü ket ké pe zõ kész pénz össze get .......................................... -ig, leg ké sõbb azon ban a cég be jegy zés tõl szá -
mí tott elsõ év vé gé ig be fi zet ni a tár sa ság szám la ve ze tõ bankjába/pénz tá rá ba.

7.2. Amennyi ben a ta gok a nem pénz be li hoz zá já ru lást tel jes egé szé ben ala pí tás kor nem bo csá tot ták ren del ke zés re,
kö te le sek a törzs be tét jü ket ké pe zõ nem pénz be li hoz zá já ru lást ........................................... -ig, leg ké sõbb
azon ban a cég be jegy zés tõl szá mí tott har ma dik év végéig a társaság rendelkezésre bocsátani.

7.3. A törzs be té tek tel je sí té sé nek meg tör tén tét az ügy ve ze tõ kö te les a cég bí ró ság nak bejelenteni.

8. Üzletrész

8.1. A tár sa ság be jegy zé sét köve tõen a ta gok jo ga it és a tár sa ság va gyo ná ból õket meg il le tõ há nya dot az üz let rész
tes te sí ti meg. Min den tag nak csak egy üz let ré sze le het. Egy üz let rész nek több tu laj do no sa is le het. Ezek a sze -
mé lyek a tár sa ság gal szem ben egy tag nak szá mí ta nak; jo ga i kat – ide ért ve a tár sa sá gi szer zõ dés meg kö té sét is –
csak kö zös kép vi se lõ jük út ján gya ko rol hat ják, és a tagot terhelõ kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek.

8.2. Az üz let rész a ta gok törzs be tét jé hez iga zo dik. En nek meg fele lõen az üz let ré szek megoszlása:

1. üz let rész  ..................................................................................................................................................... %
név ........................................................................................................................................................................
név ........................................................................................................................................................................
név ........................................................................................................................................................................

20 Szük ség sze rint ki töl ten dõ.
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2. üz let rész ...................................................................................................................................................... %
név ........................................................................................................................................................................
név ........................................................................................................................................................................
név ........................................................................................................................................................................

3. üz let rész ...................................................................................................................................................... %
név ........................................................................................................................................................................
név ........................................................................................................................................................................
név ........................................................................................................................................................................

n. üz let rész ....................................................................................................................................................... %
név ........................................................................................................................................................................
név ........................................................................................................................................................................
név ........................................................................................................................................................................

9. Az üzletrészek átruházása, felosztása

9.1. Az üz let rész a tár sa ság tag ja i ra – a tár sa ság sa ját üz let ré szét (Gt. 135.  §) ki vé ve – sza ba don átruházható.

9.2. Az üz let részt kí vül ál ló sze mély re csak ak kor le het át ru ház ni, ha a tag a törzs be té tét tel jes mér ték ben be fi zet te,
ki vé ve a Gt. 138.  §-ban fog lalt ese tet. A ta got, a tár sa sá got vagy a tag gyû lés ál tal ki je lölt sze mélyt – eb ben a sor -
rend ben – az adás vé te li szer zõ dés út ján át ru ház ni kí vánt üzletrészre elõvásárlási jog illeti meg.

9.3. Az üz let rész csak át ru há zás, a meg szûnt tag jog utód lá sa és örök lés ese tén oszt ha tó fel. A fel osz tás hoz a tag gyû -
lés hoz zá já ru lá sa szükséges.

10. A nyereség felosztása

10.1. A ta got a tár sa ság nak a Gt. 131.  § (1) be kez dé se sze rint fel oszt ha tó és a tag gyû lés ál tal fel osz ta ni ren delt, a szám -
vi te li tör vény sze rint meg ha tá ro zott tárgy évi adó zott ered mé nyé bõl, il let ve a sza bad ered mény tar ta lék kal ki egé -
szí tett tárgy évi adó zott ered mé nyé bõl ará nyos há nyad (osz ta lék) il le ti meg. A nye re sé get a törzsbetétek
arányában kell a tagok között felosztani.

11. A társaság taggyûlése

11.1. A tag gyû lés a tár sa ság leg fõbb szer ve. A tag gyû lést leg alább éven te egy szer a tár sa ság szék he lyé re vagy te lep -
he lyé re a na pi rend köz lé sé vel össze kell hívni.

11.2. A tag gyû lés ki zá ró la gos ha tás kö ré be tar toz nak: mind azok a kér dé sek, ame lye ket a tör vény a tag gyû lés ki zá ró la -
gos hatáskörébe utal.

11.3. Az egyes ta go kat meg il le tõ sza va za tok száma:
név: ............................................................................................................ sza va zat szám: ...............................
név: ............................................................................................................ sza va zat szám: ...............................
név: ............................................................................................................ sza va zat szám: ...............................
név: .............................................................................................................. sza va zat szám: ...............................

11.4. A tag gyû lés ak kor ha tá ro zat ké pes, ha azon leg alább a törzs tõ ke fele vagy a le ad ha tó sza va za tok több sé ge
képviselve van.

11.5. A tag gyû lés ha tá ro za ta it, amennyi ben a tör vény más ként nem ren del ke zik, a sza va za ti jog gal je len lé võk egy sze -
rû több sé gé vel hozza meg.

11.6. A tag gyû lést az ügy ve ze tõ hív ja össze.

12. Az ügyvezetõ

12.1. A tár sa ság elsõ ügy ve ze tõ je/ügy ve ze tõi:
Név: ......................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................
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Az ügy ve ze tõi meg bí za tás ha tá ro zott idõ re, leg fel jebb öt évre szól.
A meg bí za tás kez dõ idõ pont ja: ............................................................................................................................
A meg bí za tás le jár ta: ............................................................................................................................................

12.2.21 A tár sa ság elsõ ügy ve ze tõ je/ügy ve ze tõi.
Név: ......................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................
Az ügy ve ze tõi meg bí za tás ha tá ro zott idõ re, leg fel jebb öt évre szól.
A meg bí za tás kez dõ idõ pont ja: ............................................................................................................................
A meg bí za tás le jár ta: ............................................................................................................................................

12.n. A tár sa ság elsõ ügy ve ze tõ je/ügy ve ze tõi.
Név: ......................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................
Az ügy ve ze tõi meg bí za tás ha tá ro zott idõ re, leg fel jebb öt évre szól.
A meg bí za tás kez dõ idõ pont ja: ............................................................................................................................
A meg bí za tás le jár ta: ............................................................................................................................................

13. A cégjegyzés

13.1. A kép vi se let re jo go sult sze mé lyek cég jegy zé si joga ön ál ló. A cég jegy zés ak ként tör té nik, hogy a cég kéz zel
vagy gép pel írt, elõ írt, elõ nyo mott vagy nyom ta tott neve fölé a kép vi se let re jo go sult sze mély ne vét köz jegy zõ ál -
tal hi te le sí tett módon önállóan aláírja.

14. A társaság megszûnése

14.1. A tár sa ság jog utód nél kü li meg szû né se ese té ben a hi te le zõk ki elé gí té se után fenn ma ra dó va gyont a ta gok kö zött
a va gyo ni hoz zá já ru lás arányában kell felosztani.

15. Egyéb rendelkezések

15.1. A je len tár sa sá gi szer zõ dés ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló tör vény, a tár sa -
ság nak és tag ja i nak az ott nem sza bá lyo zott va gyo ni és sze mé lyi vi szo nya i ra a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló
1959. évi IV. tör vény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: ..........................................................................................

Ta gok alá írá sa:
................................................................................................................................................................................
Név:
................................................................................................................................................................................
Név:
................................................................................................................................................................................
Név:
................................................................................................................................................................................
Név:

El len je gyez te/köz ok irat ba fog lal ta:22

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

21 Csak to váb bi ügy ve ze tõk ese tén kell ki töl te ni.
22 Ügy vé di el len jegy zés vagy köz jegy zõ ál tal tör té nõ köz ok irat ba fog la lás.
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7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

Alapító okirat,
amely abból a célból került elfogadásra, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a gazdasági társaságokról
 szóló 2006. évi IV. tör vény (Gt.) rendelkezései szerint üzletszerû gazdasági tevékenység folytatására
egyszemélyes korlátolt felelõsségû társaságot alapítson, az alábbiak szerint:

1. A társaság alapítója

1.1. Név:1.......................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................

Cég név:2 .................................................................................................................................................................
Cég jegy zék szám:3 ..................................................................................................................................................
Szék hely: ..............................................................................................................................................................
Kép vi se let re jo go sult neve: ..................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................

2. A társaság neve, székhelye, telephelye, fióktelepe

2.1. A tár sa ság cég ne ve: ............................................................................................  Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Társaság

A tár sa ság rö vi dí tett cég ne ve:4 ..................................................................................................................... Kft.

2.2. A tár sa ság szék he lye:  ............................................................................................................................................

2.3. A tár sa ság te lep he lyei:5  .........................................................................................................................................

2.4. A tár sa ság fi ók te le pei:6  .........................................................................................................................................

3. A társaság TEÁOR szerinti tevékenységi köre

3.1. Fõ te vé keny ség:  .....................................................................................................................................................

3.2. Egyéb te vé keny sé gi kö rök:7  ..................................................................................................................................

4. A társaság mûködésének idõtartama8

A tár sa ság idõ tar ta ma: .......................................................................................................................................................

1 Ter mé sze tes sze mély tag ese tén kell ki töl te ni.
2 Szer ve zet ese tén kell ki töl te ni.
3 Cég jegy zék szám vagy egyéb nyil ván tar tá si szám (ala pít vány, egy ház stb. ese tén).
4 Szük ség ese tén ki töl ten dõ.
5 Szük ség ese tén ki töl ten dõ.
6 Szük ség ese tén ki töl ten dõ.
7 Szük ség ese tén ki töl ten dõ.
8 Ha tá ro zat lan vagy dá tum sze rint meg ha tá ro zan dó.
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5. A társaság törzstõkéje

5.1. A tár sa ság törzs tõ ké je ..................................................................................................................................... Ft
 azaz ................................................................................................................................................. fo rint amely

a) ........................................... Ft azaz .....................................................................................  kész pénz bõl áll,
amely a törzs tõ ke ........................................................................................................................................ %-a9

b) .................................................................................................................................................................... Ft
azaz ................................................................................................................................................................. Ft
nem pénz be li hoz zá já ru lás ból áll, amely a törzs tõ ke .................................................................................. %-a10

A be jegy zé si ké re lem cég bí ró ság hoz tör té nõ be nyúj tá sá ig a tel jes pénz be li hoz zá já ru lást be kell fi zet ni, il let ve a
nem pénz be li hoz zá já ru lást a tár sa ság ren del ke zé sé re kell bo csá ta ni.

6. A tag törzsbetétje

6.1. Név:  ......................................................................................................................................................................
Törzs be tét össze ge: ..............................................................................................................................................
Törzs be tét össze té te le,
a) Kész pénz ................................................................................................................................................... Ft
b) Nem pénz be li hoz zá já ru lás:
meg ne ve zé se: .......................................................................................... ér té ke: ...............................................

7. Üzletrész

7.1. A tár sa ság be jegy zé sét köve tõen a tag jo ga it és a tár sa ság va gyo ná ból õt meg il le tõ há nya dot az üz let rész tes te sí ti
meg. A tag nak csak egy üzletrésze lehet.

8. Az üzletrészek átruházása, felosztása

8.1. Az egy sze mé lyes tár sa ság a sa ját üz let ré szét nem sze rez he ti meg.

8.2. Az üz let rész csak át ru há zás, a meg szûnt tag jog utód lá sa és örök lés ese tén oszt ha tó fel.

8.3. Ha az egy sze mé lyes tár sa ság az üz let rész fel osz tá sa vagy a törzs tõ ke eme lé se foly tán új tag gal egé szül ki és így
több sze mé lyes tár sa ság gá vá lik, a ta gok kö te le sek az ala pí tó ok ira tot tár sa sá gi szerzõdésre módosítani.

9. A nyereség felosztása

9.1. A ta got a tár sa ság nak a Gt. 132.  § (1) be kez dé se sze rint fel oszt ha tó és a fel osz ta ni ren delt, a szám vi te li tör vény
sze rint meg ha tá ro zott tárgy évi adó zott ered mé nyé bõl, il let ve a sza bad ered mény tar ta lék kal ki egé szí tett tárgy évi
adó zott eredményébõl osztalék illeti meg.

10. Az alapítói határozat

10.1. A tag gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dé sek ben az ala pí tó ha tá ro zat tal dönt, és er rõl a ve ze tõ tiszt ség vi se lõt
írásban értesíti.

10.2. Az ala pí tó ki zá ró la gos ha tás kö ré be tar toz nak mind azok a kér dé sek, ame lye ket a tör vény a tag gyû lés ki zá ró la gos 
hatáskörébe utal.

 9 Gt. 167.  § (3) bek.
10 Gt. 167.  § (3) bek.
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11. Az ügyvezetõ

11.1. A tár sa ság elsõ ügy ve ze tõ je/ügy ve ze tõi.
Név: ......................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................

Az ügy ve ze tõi meg bí za tás ha tá ro zott idõ re, leg fel jebb öt évre szól.
A meg bí za tás kez dõ idõ pont ja: ............................................................................................................................
A meg bí za tás le jár ta: ............................................................................................................................................

11.2. A tár sa ság elsõ ügy ve ze tõ je/ügy ve ze tõi.11

Név: ......................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................

Az ügy ve ze tõi meg bí za tás ha tá ro zott idõ re, leg fel jebb öt évre szól.
A meg bí za tás kez dõ idõ pont ja: ............................................................................................................................
A meg bí za tás le jár ta: ............................................................................................................................................

11.n. A tár sa ság elsõ ügy ve ze tõ je/ügy ve ze tõi.
Név: ......................................................................................................................................................................
Any ja neve: ..........................................................................................................................................................
Lak cím: ................................................................................................................................................................

Az ügy ve ze tõi meg bí za tás ha tá ro zott idõ re, leg fel jebb öt évre szól.
A meg bí za tás kez dõ idõ pont ja: ............................................................................................................................
A meg bí za tás le jár ta: ............................................................................................................................................

12. A cégjegyzés

12.1. A kép vi se let re jo go sult sze mé lyek cég jegy zé si joga ön ál ló. A cég jegy zés ak ként tör té nik, hogy a cég kéz zel vagy
gép pel írt, elõ írt, elõ nyo mott vagy nyom ta tott neve fölé a kép vi se let re jo go sult sze mély ne vét köz jegy zõ ál tal hi te le -
sí tett mó don ön ál ló an alá ír ja.

13. A társaság megszûnése

13.1. A tár sa ság jog utód nél kü li meg szû né se ese té ben a hi te le zõk ki elé gí té se után fenn ma ra dó va gyon az ala pí tót illeti 
meg.

14. Egyéb rendelkezések

14.1. A je len tár sa sá gi szer zõ dés ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló tör vény, a tár sa -
ság nak és tag ja i nak az ott nem sza bá lyo zott va gyo ni és sze mé lyi vi szo nya i ra a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló
1959. évi IV. tör vény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: ..........................................................

Az ala pí tó alá írá sa:
................................................................................................................................................................................
Név:

El len je gyez te/köz ok irat ba fog lal ta:12 ................................................................................................................................

11 Csak to váb bi ügy ve ze tõk ese tén kell ki töl te ni.
12 Ügy vé di el len jegy zés vagy köz jegy zõi ál tal tör té nõ köz ok irat ba fog la lás. 
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2006. évi VI.
tör vény

a csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról 
és a végelszámolásról  szóló 

1991. évi XLIX. tör vény módosításáról*

1.  § A csõd el já rás ról, a fel szá mo lá si el já rás ról és a vég -
el szá mo lás ról  szóló 1991. évi XLIX. tör vény (a továb biak -
ban: Cstv.) 3.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„a) gaz dál ko dó szer ve zet: az ál la mi vál la lat, a tröszt, az

egyéb ál la mi gaz dál ko dó szerv, a szö vet ke zet, a la kás szö -
vet ke zet, a gaz da sá gi tár sa ság, az eu ró pai rész vény tár sa -
ság, a köz hasz nú tár sa ság, az egyes jogi sze mé lyek vál la la -
ta, a le ány vál la lat, a víz gaz dál ko dá si tár su lat (a ví zi köz -
mû-tár su lat ki vé te lé vel), az er dõ bir to kos sá gi tár su lat, az
ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tár, a ma gánnyug díj -
pénz tár, az egye sü lés, ide ért ve az eu ró pai gaz da sá gi egye -
sü lést is, a vég re haj tói iro da, a sport egye sü let, va la mint
mind azon jogi sze mé lyek vagy jogi sze mé lyi ség gel nem
ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa sá gok, ame lyek fõ ér de kelt sé -
ge i nek köz pont ja a Ta nács fi ze tés kép te len sé gi el já rá sok -
ról  szóló 1346/2000/EK ren de le te alap ján az Eu ró pai Unió 
te rü le tén ta lál ha tó;”

2.  § A Cstv. 4.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont -
tal egé szül ki:

[Nem tar to zik a (2) be kez dés ha tá lya alá:]
„f) az adós mun ka vál la ló já nak mun ka bé ré bõl – kü lön

jog sza bály ren del ke zé sei sze rint – le vont, va la mint a csõd -
el já rás, il let ve a fel szá mo lá si el já rás tar ta ma alatt le vo nás -
ra ke rü lõ szak szer ve ze ti vagy egyéb ér dek-kép vi se le ti tag -
díj.”

3.  § A Cstv. 6.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A csõd el já rás és a fel szá mo lá si el já rás az adós – az
el já rás le foly ta tá sá ra irá nyu ló ké re lem be nyúj tá sá nak nap -
ján be jegy zett – szék he lye sze rint ille té kes me gyei (fõ vá -
ro si) bí ró ság (a továb biak ban: bí ró ság) ha tás kö ré be tar to -
zó nem pe res el já rás.

(2) A Ta nács fi ze tés kép te len sé gi el já rá sok ról  szóló
1346/2000/EK ren de le té nek ha tá lya alá tar to zó és nem
Ma gyar or szá gon be jegy zett gaz dál ko dó szer ve zet [3.  §
(1) be kez dés a) pont] el len meg in dí tott fõ el já rás vagy te rü -
le ti el já rás le foly ta tá sá ra a Fõ vá ro si Bí ró ság ren del ke zik
ki zá ró la gos ille té kességgel.”

4.  § A Cstv. 6/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2005. de cem ber 19-i ülés nap ján fo gad ta el.

„Csõd el já rás és fel szá mo lá si el já rás nem in dít ha tó meg,
ha a bün te tõ ügy ben a jogi sze méllyel szem ben in téz ke dés
al kal ma zá sá nak le het he lye, és er rõl a bün te tõ ügy ben el já -
ró bí ró ság vagy ügyész a bí ró sá got [6.  § (1) be kez dés] ér te -
sí tet te.”

5.  § A Cstv. 22.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés c)–d) pont já ban meg ha tá ro zott
ese tek ben a fel szá mo lás el ren de lé sé re a 25–26.  §-ban fog -
lal tak mel lõ zé sé vel ke rül sor és a bí ró ság a fel szá mo lást hi -
va tal ból ren de li el. A fel szá mo lást el ren de lõ vég zés el len
fel leb be zés nek nincs he lye.”

6.  § (1) A Cstv. 24.  §-ának (1) be kez dé se utol só mon da -
ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A ké re lem ben fog lal tak bi zo nyí tá sá ra a szük sé ges ira -
to kat – a 27.  § (2) be kez dés a) pont ja ese tén az adós írás be -
li fel szó lí tá sá nak iga zo lá sát is – csa tol ni kell.”

(2) A Cstv. 24.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(3) Az adós kö te les a bí ró ság ér te sí té sé nek kéz hez vé te -
lé tõl szá mí tott 8 na pon be lül a bí ró ság nak nyi lat koz ni ar -
ról, hogy a ké re lem ben fog lal ta kat el is me ri-e. Ha az adós
e ha tá ri dõn be lül a bí ró ság nak nem nyi lat ko zik, a fi ze tés -
kép te len ség té nyét vé lel mez ni kell. Ha az adós arra hi vat -
ko zik, hogy a hi te le zõ fel szó lí tá sá nak kéz hez vé te lét köve -
tõen a 27.  § (2) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott ha -
tár idõn be lül és mó don írás ban vi tat ta a hi te le zõ kö ve te lé -
sét, kö te les az ezt iga zo ló ira to kat nyi lat ko za tá hoz csa tol -
ni. Ha az adós a ké re lem ben fog lal ta kat el is me ri, egy ide jû -
leg nyi lat koz nia kell ar ról is, hogy kér-e a tar to zás ki -
egyen lí té sé re ha la dé kot [26.  § (3) be kez dés], il let ve be kell 
je len te nie a szám lá it ve ze tõ va la mennyi pénz in té zet ne vét
és az ott ve ze tett szám lák szá mát – ide ért ve a ké re lem kéz -
hez vé te lét köve tõen nyi tott szám lák szá mát is –, to váb bá
kon cesszió ese tén tá jé koz tat nia kell a kon cesszi ó ba adót a
fel szá mo lá si el já rás meg in dí tá sá ról.”

7.  § (1) A Cstv. 24/A.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az adós gaz dál ko dó szer ve zet ve ze tõ je – az ide ig -
le nes va gyon fel ügye lõ te vé keny sé gé nek meg kez dé sét
köve tõen – a gaz dál ko dó szer ve zet va gyo ná val kap cso lat -
ban csak az ide ig le nes va gyon fel ügye lõ hoz zá já ru lá sá val
köt het a ren des gaz dál ko dás kö rét meg ha la dó szer zõ dést,
te het más jog nyi lat ko za tot, ide ért ve a már lét re jött szer zõ -
dés alap ján az adós ré szé rõl tör té nõ tel je sí tést is. A kép vi -
se le ti jog kor lá to zá sa har ma dik sze mé lyek kel szem ben
nem ha tá lyos.”

(2) A Cstv. 24/A.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) Az ide ig le nes va gyon fel ügye lõ a hi te le zõi ér de kek
vé del mé nek szem elõtt tar tá sá val fi gye lem mel kí sé ri a
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gaz dál ko dó szer ve zet te vé keny sé gét, át te kin ti az adós va -
gyo ni hely ze tét. En nek ke re té ben be te kint het az adós
köny ve i be, pénz tá rát, ér ték pa pír- és esz köz ál lo má nyát,
ira ta it, va la mint bank szám lá it meg vizs gál hat ja, a gaz dál -
ko dó szer ve zet ve ze tõ jé tõl fel vi lá go sí tást kér het, il let ve az 
adós he lyi sé ge i be be lép het, bár mely va gyon tár gyát át vizs -
gál hat ja. Az adós a le zárt he lyi sé gét, va gyon tár gyát (bú to -
rát, egyéb in gó sá gát) az ide ig le nes va gyon fel ügye lõ fel hí -
vá sá ra kö te les ha la dék ta la nul fel nyit ni. Az ide ig le nes va -
gyon fel ügye lõ az ily mó don tu do má sá ra ju tott informá -
ciókról csak a bí ró sá got tá jé koz tat hat ja. Ha la dék ta la nul
kö te les tá jé koz tat ni a bí ró sá got – a ki ren de lé sé nek idõ tar -
ta ma alatt lét re jött – olyan adó si szer zõ dés rõl vagy más
jog nyi lat ko zat ról, amely nek tár gya a 40.  § (1) be kez dé sé -
nek a)–c) pont ja i ba és (2) be kez dé sé be tar to zó jog ügy let.”

(3) A Cstv. 24/A.  §-ának (10) be kez dé se a kö vet ke zõ
mon da tok kal egé szül ki:

„A bí ró ság azon ban – a hi te le zõ elõ ze tes egyet ér té se
mel lett – az ide ig le nes va gyon fel ügye lõ ki ren de lé sét vég -
zés sel meg szün te ti, amennyi ben az adós meg fe le lõ biz to -
sí ték nyúj tá sá val iga zol ja, hogy a hi te le zõ kö ve te lé sé nek
ki elé gí té se nincs ve szély ben. Amennyi ben a hi te le zõ ala -
pos in dok nél kül ta gad ja meg hoz zá já ru lá sát, a bí ró ság
 hitelezõi egyet ér tés hi á nyá ban is jo go sult a vég zés meg ho -
za ta lá ra. A vég zés fel leb be zés re te kin tet nél kül vég re hajt -
ha tó.”

8.  § A Cstv. 25.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ f)–g)
pon tok kal egé szül ki:

[A bí ró ság a ké rel met ér de mi vizs gá lat nél kül el uta sít ja, 
ha]

„f) a 27.  § (2) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott eset -
ben a ké re lem bí ró ság hoz ér ke zé sé nek idõ pont já ig az adós
írás be li fel szó lí tá sa nem tör tént meg, vagy a fi ze té si fel -
szó lí tás kéz hez vé te lé tõl szá mít va még nem telt el 15 nap;

g) a jog erõs bí ró sá gi ha tá ro zat ban meg ál la pí tott tel je sí -
té si ha tár idõ a ké re lem bí ró ság hoz ér ke zé sé nek idõ pont já -
ban még nem telt el.”

9.  § A Cstv. 26.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ mon -
dat tal egé szül ki:

„A tar to zás ki egyen lí té se nem mi nõ sül tar to zás el is me -
rés nek, az a tel je sí tés pol gá ri pe res el já rás ban tör té nõ
vissza kö ve te lé sét nem zár ja ki.”

10.  § (1) A Cstv. 27.  §-ának (1) be kez dé se har ma dik
mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A fel szá mo lás kez dõ idõ pont ja a fel szá mo lást el ren de -
lõ jog erõs vég zés köz zé té te lé nek nap ja (28.  §).”

(2) A Cstv. 27.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek, egy ide jû leg a je len le gi
b) és c) pon tok je lö lé se c) és d) pon tok ra mó do sul:

[A bíró ság az adós fi ze tés kép te len sé gét ak kor ál la pít ja
meg, ha]

„a) ko ráb ban nem vi ta tott vagy el is mert tar to zá sát az
ese dé kes sé get kö ve tõ – a fel szá mo lá si el já rás kez de mé -
nye zé sé re vo nat ko zó fi gyel mez te tést is tar tal ma zó – fi ze -
té si fel szó lí tás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül
in do ko lás sal alá tá masz tott írás be li nyi lat ko za tá val nem vi -
tat ta és nem egyen lí tet te ki, vagy

b) a jog erõs bí ró sá gi ha tá ro zat ban meg ál la pí tott tel je sí -
té si ha tár idõn be lül tar to zá sát nem egyen lí tet te ki, vagy”

(3) A Cstv. 27.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a je len le gi (3) és (4) be kez dé sek je lö lé se
(4) és (5) be kez dés re mó do sul:

„(3) Amennyi ben a (2) be kez dés a) pont já ban meg ha tá -
ro zott ira to kat pos tán küld ték, azt a tér ti ve vé nyen fel tün te -
tett át vé te li idõ pont ban, aján lott kül de mény ese té ben pe -
dig – el len ke zõ bi zo nyí tá sig – a fel adás tól szá mí tott ötö dik 
mun ka na pon a bel föl di cím zett hez meg ér ke zett nek kell te -
kin te ni.”

11.  § (1) A Cstv. 27/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A bí ró ság a fel szá mo lást el ren de lõ vég zés ben ki je -
lö li a fel szá mo lót. Fel szá mo ló nak a fel szá mo lást eset leg
meg elõ zõ csõd el já rás ban ki je lölt va gyon fel ügye lõ is ki je -
löl he tõ. A bí ró ság a fel szá mo ló ki je lö lé sé vel egy ide jû leg
ren del ke zik ar ról, hogy a ki je lölt fel szá mo ló a fel szá mo lás
kez dõ idõ pont já ig ide ig le nes va gyon fel ügye lõ ként jár el,
ha a hi te le zõ a fel szá mo lá si el já rás irán ti ké re lem be nyúj -
tá sá val egy ide jû leg vagy azt köve tõen a fel szá mo lást el -
ren de lõ vég zés meg ho za ta lá ig ezt kez de mé nye zi, va la mint 
a fel szá mo ló 24/A.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti
dí jat elõ le ge zi, és bí ró sá gi le tét be he lye zi. A fel szá mo lást
el ren de lõ jog erõs vég zés köz zé té te le ese tén a fel szá mo ló
dí ját az adós vi se li.”

(2) A Cstv. 27/A.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A fel szá mo ló az adós fel szá mo lá sá nak le foly ta tá sá -
ra fel szá mo ló biz tost ne vez ki, aki a fel szá mo ló val lé te sí -
tett mun ka vi szo nya, tag sá gi vi szo nya vagy meg bí zá si jog -
vi szo nya alap ján, an nak ne vé ben jár el. Fel szá mo ló biz tos -
nak csak szak irá nyú szak kép zett ség gel ren del ke zõ sze -
mély ne vez he tõ ki.”

(3) A Cstv. 27/A.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) E tör vény al kal ma zá sá ban a fel szá mo lót és a fel szá -
mo ló biz tost érin tõ ki zá rá si okok:

a) Nem je löl he tõ ki fel szá mo ló nak az a gaz da sá gi tár -
sa ság,

aa) amely az adós tu laj do no sa vagy hi te le zõ je,
ab) amely nek tu laj do no sa az adós nak is tu laj do no sa

vagy hi te le zõ je,
ac) amely nek ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je vagy an nak kö ze li 

hoz zá tar to zó ja [Ptk. 685.  § b) pont] több sé gi be fo lyás sal
(Ptk. 685/B.  §) ren del ke zik az adós szer ve zet ben vagy
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össze fér he tet len te vé keny sé get [27/B.  § (3) be kez dés
a) pont] foly ta tó más szer ve zet ben.

b) Nem ne vez he tõ ki fel szá mo ló biz tos nak az a sze -
mély,

ba) aki az adós tu laj do no sa vagy hi te le zõ je,
bb) aki a ba) pont ban je lölt sze mély nek kö ze li hoz zá -

tar to zó ja,
bc) aki nek a kö ze li hoz zá tar to zó ja az adós tu laj do no sa

vagy hi te le zõ je,
bd) aki olyan gaz da sá gi tár sa ság ve ze tõ tisztségvise -

lõje, amely az adós tu laj do no sa vagy hi te le zõ je,
be) aki a bd) pont ban je lölt ve ze tõ tiszt ség vi se lõ kö ze li

hoz zá tar to zó ja,
bf) aki maga, vagy aki nek kö ze li hoz zá tar to zó ja össze -

fér he tet len te vé keny sé get foly ta tó más jogi sze mély ben
vagy jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság ban tag,
rész vé nyes vagy ve ze tõ tiszt ség vi se lõ.”

(4) A Cstv. 27/A.  §-a (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(9) A ki je lölt fel szá mo ló te vé keny sé ge so rán az adós
gaz dál ko dó szer ve zet kép vi se le té ben jár el, a fel szá mo lá si
el já rás le foly ta tá sát más nak nem en ged he ti át.”

(5) A Cstv. 27/A.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ (10) be kez -
dés sel:

„(10) A fel szá mo ló fel ada ta it el sõ sor ban az adós mun -
ka szer ve ze te, il let ve sa ját mun ka szer ve ze te igény be vé te -
lé vel lát ja el, ide ért ve a jog sza bály ban meg ha tá ro zott
szak kép zett sé gû, kö te le zõ en fog lal koz ta tan dó sze mé lyek
pol gá ri jogi jog vi szony ban tör té nõ al kal ma zá sát is. A fel -
szá mo ló a fel ada tai el lá tá sa ér de ké ben pol gá ri jogi jog vi -
szonyt lé te sít het to váb bá:

a) kü lön jog sza bály ban a fel szá mo lá si te vé keny ség
vég zé sé nek fel té te le ként meg ha tá ro zott szak kép zett sé gen
kí vü li szak ér tel met igény lõ fel adat el lá tá sá ra,

b) a fel szá mo lá si te vé keny ség vég zé sé hez ál ta lá ban
nem szük sé ges, vagy a szük sé gest meg ha la dó mér té kû te -
vé keny ség el vég zé sé re,

c) jog sza bály ál tal kö te le zõ en elõ írt eset ben,
d) ha azt az a)–c) pon tok ban nem sza bá lyo zott eset ben

a bí ró ság a fel szá mo ló ké ré sé re elõ ze tesen en ge dé lye zi.”

12.  § A Cstv. a kö vet ke zõ 27/C.  §-sal egé szül ki:
„27/C.  § (1) Fel szá mo lói te vé keny sé get a gaz da sá gi tár -

sa ság csak ak kor foly tat hat, ha a fel szá mo lói te vé keny ség -
ben sze mé lye sen köz re mû kö dõ tag jai, mun ka vál la lói, il -
let ve a tár sa ság gal kö tött tar tós pol gá ri jogi szer zõ dés
alap ján a tár sa ság ja vá ra te vé keny ke dõk kö zött leg alább
két olyan sze mély van, aki jog sza bály ban fog lalt fel szá -
mo lá si és va gyon fel ügye le ti szak irá nyú szak kép zett ség gel 
(a to váb bi ak ban: szak kép zett ség) ren del ke zik.

(2) A fel szá mo lók név jegy zé ké be az a gaz da sá gi tár sa -
ság ve he tõ fel, amely

a) nem ren del ke zik le járt köz tar to zás sal,
b) ren del ke zik a kor mány ren de let ben elõ írt biz to sí ték kal,
c) el len a ké re lem be nyúj tá sa kor nincs jog erõ sen el ren -

delt fi ze té si ha la dék, fel szá mo lás vagy vég el szá mo lás,

d) nem tag ja olyan gaz da sá gi tár sa ság nak, amely ben
fe le lõs sé ge kor lát lan,

e) írás ban hoz zá já rul a név jegy zék ben sze rep lõ ada tok
nyil vá nos sá gá hoz, és az ab ban fog lal tak ra vo nat ko zó an a
név jegy zék be való je lent ke zés sel egy ide jû leg – az ada ta ik
nyil vá nos ság ra ho za ta lá val érin tett ma gán sze mé lyek hoz -
zá já ru ló nyi lat ko za tá nak csa to lá sá val – ada to kat szol gál -
tat,

f) írás ban vál lal ja, hogy az (1) be kez dés ben és az
a)–e) pon tok ban fog lalt ada tok ban, il let ve fel té te lek ben
be kö vet ke zõ vál to zá sok ról, va la mint a (4) be kez dés
g) pont já ban je lölt tény rõl a név jegy zé ket ve ze tõ szer ve ze -
tet leg ké sõbb a vál to zás, il let ve tény be kö vet ke zé sét kö ve -
tõ 8 na pon be lül írás ban tá jé koz tat ja.

(3) A fel szá mo ló ad dig, amíg a fel szá mo lói név jegy zék -
ben sze re pel:

a) nem foly tat hat in gat lan köz ve tí tõ, köl csön- és fak toring
te vé keny sé get, (együtt: össze fér he tet len te vé keny ség),

b) nem ren del kez het több sé gi be fo lyás sal össze fér he -
tet len te vé keny sé ge ket foly ta tó má sik jogi sze mély ben,

c) nem ta nú sít hat fel ada ta el lá tá sa kö ré ben, sem azon
kí vül olyan ma ga tar tást, il let ve nem vé gez het olyan te vé -
keny sé get, amely a fel szá mo lói fel ada tá nak el lá tá sá hoz
szük sé ges köz bi zal mat meg za var ja.

(4) A fel szá mo lói név jegy zék ben fel kell tün tet ni:
a) a fel szá mo ló ne vét, szék he lyét, te lep he lyét, fi ók te le -

pét,
b) a fel szá mo ló ügy ve ze tõ jé nek, fel ügye lõ bi zott sá gi

el nö ké nek, könyv vizs gá ló já nak ne vét, la kó he lyét,
c) a fel szá mo ló fõ te vé keny sé gét és a lé te sí tõ ok ira tá ban 

meg ha tá ro zott to váb bi te vé keny sé gi kö re it a Köz pon ti
Sta tisz ti kai Hi va tal ál tal ki adott nó menk la tú ra sze rint,

d) a fel szá mo ló min den olyan tu laj do no sá nak, tag já nak 
a ne vét (cég ne vét) és la kó he lyét (szék he lyét), aki a tár sa -
ság ban 5%-nál na gyobb tu laj do ni há nyad dal ren del ke zik,

e) an nak a jogi sze mély nek a ne vét és szék he lyét,
amely ben a fel szá mo ló gaz da sá gi tár sa ság több sé gi be fo -
lyás sal ren del ke zik,

f) a fel szá mo ló gaz da sá gi tár sa ság nál szak irá nyú szak -
kép zett ség gel ren del ke zõk ne vét, lak cí mét,

g) a fel szá mo ló gaz da sá gi tár sa ság mely fel szá mo lás
alatt álló szer ve zet ben mû kö dik fel szá mo ló ként, va gyon -
fel ügye lõ ként, vagy az ál ta la ki je lölt fel szá mo lá si biz tos
fel szá mo ló biz tos ként.”

13.  § A Cstv. 28.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ha az adós fel szá mo lá sát el ren de lõ vég zés jog erõ re 
emel ke dett, a bí ró ság a jog erõ re emel ke dést köve tõen ha -
la dék ta la nul, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don
el ren de li e vég zés nek a Cég köz löny ben való köz zé té te -
lét.”

14.  § A Cstv. a kö vet ke zõ 33/A.  §-sal egé szül ki:
„33/A.  § (1) A hi te le zõ vagy a fel szá mo ló a fel szá mo lá si 

el já rás ide je alatt ke re set tel kér he ti a bí ró ság tól [6.  §
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(1) be kez dés] an nak meg ál la pí tá sát, hogy azok, akik a gaz -
dál ko dó szer ve zet ve ze tõi vol tak a fel szá mo lás kez dõ idõ -
pont ját meg elõ zõ há rom év ben, a fi ze tés kép te len ség gel fe -
nye ge tõ hely zet be kö vet kez tét köve tõen ügy ve ze té si fel -
ada ta i kat nem a hi te le zõk ér de ke i nek el sõd le ges sé ge alap -
ján lát ták el (ide ért ve a kör nye ze ti ter hek ren de zé sét is), és
ez ál tal a tár sa sá gi va gyon a ke re set ben meg ha tá ro zott mér -
ték ben csök kent. A fi ze tés kép te len ség gel fe nye ge tõ hely -
zet be kö vet kez te az az idõ pont, amely tõl kezd ve a gaz dál -
ko dó szer ve zet ve ze tõi elõ re lát ták vagy éssze rû en elõ re
lát hat ták, hogy a gaz dál ko dó szer ve zet nem lesz ké pes ese -
dé kes ség kor ki elé gí te ni a vele szem ben fenn ál ló kö ve te lé -
se ket. Ha töb ben kö zö sen okoz tak kárt, fe le lõs sé gük egye -
tem le ges.

(2) Men te sül a fe le lõs ség alól az (1) be kez dés ben em lí -
tett ve ze tõ, ha bi zo nyít ja, hogy a fi ze tés kép te len ség gel fe -
nye ge tõ hely zet be kö vet kez tét köve tõen az adott hely zet -
ben el vár ha tó va la mennyi in téz ke dést meg tet te a hi te le zõi
vesz te sé gek csök ken té se ér de ké ben. Amennyi ben a ve ze tõ 
a fel szá mo lás kez dõ idõ pont ját meg elõ zõ en nem tett ele get 
az adós éves be szá mo ló ja [össze vont (kon szo li dált) éves
be szá mo ló ja] kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott le tét be
he lye zé si és köz zé té te li kö te le zett sé gé nek, a hi te le zõi ér -
de kek sé rel mét vé lel mez ni kell.

(3) Az (1) be kez dés al kal ma zá sá ban a gaz dál ko dó szer -
ve zet ve ze tõ jé nek mi nõ sül az a sze mély is, aki a gaz dál ko -
dó szer ve zet dön té se i nek meg ho za ta lá ra tény le ge sen meg -
ha tá ro zó be fo lyást gya ko rolt.”

15.  § A Cstv. 49/D.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„49/D.  § (1) Ha a zá log jog a fel szá mo lás kez dõ idõ pont -
ja elõtt ke let ke zett, a fel szá mo ló a zá log tárgy ér té ke sí té se
so rán be folyt vé tel ár ból ki zá ró lag a zá log tárgy meg õr zé sé -
nek – ide ért ve ál la ga meg óvá sá nak –, ér té ke sí té sé nek költ -
sé ge it, va la mint a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel -
szá mo lói dí jat von hat ja le, és a fenn ma ra dó össze get – a
zá log tárgy ér té ke sí té sét köve tõen ha la dék ta la nul – az ér té -
ke sí tett zá log tár gyat ter he lõ zá log jog gal biz to sí tott kö ve -
te lé sek ki elé gí té sé re kö te les for dí ta ni – több jo go sult ese -
tén a Ptk. 256.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki elé gí -
té si sor rend figye lembe véte lével.

(2) Va gyont ter he lõ zá log jog (Ptk. 266.  §) ese té ben – az
(1) be kez dés tõl el té rõ en – a fel szá mo ló a zá log tárgy ér té -
ke sí té se so rán be folyt és az ér té ke sí tés költ sé ge i vel csök -
ken tett vé tel ár 50%-át ki zá ró lag az ér té ke sí tett zá log tár -
gyat ter he lõ zá log jog gal biz to sí tott kö ve te lé sek ki elé gí té -
sé re for dít hat ja a biz to sí tott kö ve te lés ere jé ig – több jo go -
sult ese tén a Ptk. 256.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
ki elé gí té si sor rend figye lembe véte lével –, ha a zá log jog a
fel szá mo lás kez dõ idõ pont ja elõtt ke let ke zett.

(3) A zá log jog gal biz to sí tott kö ve te lé sek kel azo nos el -
bí rá lás alá esik az a kö ve te lés, amely nek vég re haj tá sá ra az
in gó sá got le fog lal ták, il let ve a vég re haj tá si jo got a fel szá -
mo lás kez dõ idõ pont já ig [28.  § (2) be kez dés e) pont] be je -
gyez ték. Ezen kö ve te lé sek nek a ki elé gí té si sor rend ben el -

fog lalt he lyét az in gó ság le fog la lá sá nak idõ pont ja, il le tõ -
leg a vég re haj tá si jog be jegy zé sé nek idõ pont ja sze rint kell
meg ál la pí ta ni.

(4) Nem al kal ma zan dó az (1)–(2) be kez dés ab ban az
eset ben, ha a zá log jog jo go sult ja a gaz dál ko dó szer ve zet
tag ja, ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, ve ze tõ ál lá sú mun ka vál la ló -
ja vagy azok kö ze li hoz zá tar to zó ja [Ptk. 685.  § b) pont], il -
let ve élet tár sa, va la mint az adós több sé gi be fo lyá sa (Ptk.
685/B.  §) alatt álló gaz dál ko dó szer ve zet.

(5) Az (1)–(2) be kez dés sze rin ti kö ve te lé sek ki nem
egyen lí tett ré szé nek ki elé gí té se, va la mint a vé tel ár ból a
zá log jog gal biz to sí tott kö ve te lé sek ki elé gí té se után fenn -
ma ra dó összeg fel osz tá sa te kin te té ben a fel szá mo lás kö ré -
be tar to zó va gyon ból tör té nõ ki elé gí tés sza bá lyai az irány -
adók (57–58.  §).”

16.  § (1) A Cstv. 57.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A gaz dál ko dó szer ve zet nek a fel szá mo lás kö ré be tar to -
zó va gyo ná ból a tar to zá so kat a kö vet ke zõ sor rend figye -
lembe véte lével kell ki elé gí te ni:]

„b) a fel szá mo lás kez dõ idõ pont ja elõtt va gyont ter he lõ
zá log jog gal biz to sí tott kö ve te lé sek a zá log tárgy ér té ké nek
ere jé ig, figye lembe véve a 49/D.  § (2) be kez dé se alap ján
már ki fi ze tett össze get is; ha a va gyont több zá log jog ter -
he li, ak kor a ki elé gí tés sor rend jé re a Ptk. 256.  §-ának
(1) be kez dé se az irány adó,”

(2) A Cstv. 57.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ h) pont tal
egé szül ki:

[A gaz dál ko dó szer ve zet nek a fel szá mo lás kö ré be tar to -
zó va gyo ná ból a tar to zá so kat a kö vet ke zõ sor rend figye -
lembe véte lével kell ki elé gí te ni:]

„h) azok a kö ve te lé sek, ame lyek jo go sult ja a gaz dál ko -
dó szer ve zet tag ja, ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, ve ze tõ ál lá sú
mun ka vál la ló ja vagy azok kö ze li hoz zá tar to zó ja [Ptk.
685.  § b) pont], il let ve élet tár sa, va la mint az adós több sé gi
be fo lyá sa (Ptk. 685/B.  §) alatt álló gaz dál ko dó szer ve zet,
to váb bá az adós in gye nes szer zõ dé sei alap ján fenn ál ló kö -
ve te lé sek.”

(3) A Cstv. 57.  § (2) be kez dé sé nek a) és b) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[A fel szá mo lá si költ sé gek a kö vet ke zõk:]
„a) az adóst ter he lõ mun ka bér és egyéb bér jel le gû jut ta -

tá sok – ide ért ve a mun ka vi szony meg szû né se kor járó vég -
ki elé gí tést, va la mint a kol lek tív szer zõ dés ben, il let ve a
mun ka szer zõ dés ben meg ha tá ro zott jut ta tá so kat is, to váb -
bá ha a fel szá mo lás kez dõ idõ pont ját meg elõ zõ en ese dé -
kes sé vált mun ka bért és egyéb bér jel le gû jut ta tá so kat a fel -
szá mo lás kez dõ idõ pont ja után fi zet ték ki, az eze ket ter he -
lõ adó- és já ru lék fi ze té si kö te le zett ség is (ide ért ve az
egész ség ügyi hoz zá já ru lást, il let ve a ma gán nyug díj-pénz -
tá ri tag dí jat is);

b) a fel szá mo lás kez dõ idõ pont ja után az adós gaz da sá -
gi te vé keny sé gé nek éssze rû be fe je zé sé vel, to váb bá va gyo -
ná nak meg õr zé sé vel kap cso la tos költ sé gek, ide ért ve a kör -
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nye ze ti ká ro so dá sok és ter hek ren de zé sé nek költ sé ge it, to -
váb bá a 27/A.  § (10) be kez dé se sze rint lé te sí tett pol gá ri
jogi jog vi szonnyal össze füg gés ben fel me rült ki adá so kat,
va la mint az adós nak azo kat a hi tel tar to zá sa it, adó- és já ru -
lék fi ze té si (ide ért ve az egész ség ügyi hoz zá já ru lást, il let ve
a ma gán nyug díj-pénz tá ri tag dí jat is), kár té rí té si kö te le zett -
sé ge it, ame lyek a fel szá mo lá si el já rás kez dõ idõ pont ja utá -
ni gaz da sá gi te vé keny ség bõl ke let kez tek, ki vé ve a nye re -
ség bõl fi ze ten dõ adó kat;”

(4) A Cstv. 57.  § (2) be kez dé sé nek g) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A fel szá mo lá si költ sé gek a kö vet ke zõk:]
„g) a fel szá mo ló – 49/D.  § (1) be kez dés alap ján nem ér -

vé nye sí tett – díja [60.  § (4) bek.], amely tar tal maz za a fel -
szá mo ló ál tal nem a 27/A.  § (10) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zot tak sze rint lé te sí tett pol gá ri jogi jog vi szonnyal össze -
füg gés ben fel me rült ki adá so kat is.”

(5) A Cstv. 57.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) A mun kál ta tó ren des fel mon dá sa ese tén fel szá mo -
lá si költ ség ként – ha a fel szá mo lás kez dõ idõ pont ját meg -
elõ zõ en leg alább egy év vel meg kö tött kol lek tív szer zõ dés, 
il let ve mun ka szer zõ dés ma ga sabb össze get nem ál la pít
meg – a mun ka vég zés aló li fel men té si idõ re jutó át lag ke re -
set és a vég ki elé gí tés azon össze ge ve he tõ figye lembe,
amely a mun ka vál la lót a Mun ka Tör vény köny ve 92.  §
(2) be kez dé se és 93.  § (3) be kez dé se, il let ve a 95.  § alap ján 
meg il le ti. E ren del ke zés al kal ma zá sá ban az adós ve ze tõ ál -
lá sú mun ka vál la lói te kin te té ben ki zá ró lag a Mun ka Tör -
vény köny vé ben meg ál la pí tott összeg ve he tõ figye lembe.”

17.  § A Cstv. 63.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ (3) és
(4) be kez dés sel egé szül ki:

„(2) A mi nõ sí tett több sé get biz to sí tó be fo lyás alatt álló,
va la mint egy sze mé lyes gaz da sá gi tár sa ság fel szá mo lá sa
ese té ben a be fo lyás sal ren del ke zõ, il let ve az egye dü li tag
(rész vé nyes) kor lát lan fe le lõs ség gel tar to zik a tár sa ság
min den olyan kö te le zett sé gé ért, amely nek ki elé gí té sét a
fel szá mo lá si el já rás so rán az adós va gyo na nem fe de zi, ha
a hi te le zõ nek a fel szá mo lá si el já rás so rán, vagy an nak jog -
erõs le zá rá sát kö ve tõ 90 na pos jog vesz tõ ha tár idõn be lül
be nyúj tott ke re se te alap ján a bí ró ság meg ál la pít ja e tag nak 
(rész vé nyes nek) – az adós tár sa ság felé ér vé nye sí tett tar tó -
san hát rá nyos üz let po li ti ká já ra fi gye lem mel – kor lát lan és
tel jes fe le lõs sé gét a tár sa ság tar to zá sa i ért.

(3) A fel szá mo lá si el já rás jog erõs le zá rá sát kö ve tõ
90 na pos jog vesz tõ ha tár idõn be lül – ki nem elé gí tett kö ve -
te lé se ere jé ig – bár mely hi te le zõ ke re set tel kér he ti a bí ró -
ság tól [6.  § (1) be kez dés], hogy a 33/A.  § sze rin ti per ben
meg ál la pí tott fe le lõs ség alap ján kö te lez ze az adós volt ve -
ze tõ jét kö ve te lé sé nek ki elé gí té sé re. Amennyi ben ha tár -
idõ ben több hi te le zõ ter jeszt elõ ke re se tet, a bí ró ság a pe re -
ket egye sí ti és a kö ve te lé sek ará nyos ki elé gí té sé rõl rendel -
kezik.

(4) Amennyi ben a fel szá mo lá si el já rás jog erõs lezárá -
sáig a 33/A.  § sze rin ti per ben jog erõs dön tés nem szü le tik,
a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott jog vesz tõ ha tár idõ kez dõ 
nap ja a 33/A.  § sze rin ti jog erõs bí ró sá gi dön tés nap ját kö -
ve tõ nap.”

18.  § A Cstv. 63/A.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„63/A.  § Amennyi ben az adós el len meg in dí tott fel szá -
mo lást cég bí ró sá gi meg szün te té si el já rás elõz te meg, és az
adós a fel szá mo lás kez dõ idõ pont já ban sa ját tõ ké jé nek
50%-át meg ha la dó tar to zást hal mo zott fel, a fel szá mo ló
vagy a hi te le zõ ke re se ti ké rel mé re a bí ró ság meg ál la pít ja,
hogy a fel szá mo lá si el já rás meg in dí tá sát meg elõ zõ há rom
éven be lül ré sze se dé sét át ru há zó, több sé gi be fo lyás sal
(Ptk. 685/B.  §) ren del ke zõ volt tag (rész vé nyes) kor lát la -
nul fe lel az adós ki nem elé gí tett kö te le zett sé ge i ért, ki vé -
ve, ha bi zo nyít ja, hogy a va gyo ni há nyad át ru há zá sá nak
idõ pont já ban az adós fi ze tõ ké pes volt, a va gyon vesz tés
csak ezt köve tõen kö vet ke zett be, il let ve az adós ugyan
nem volt fi ze tõ ké pes, de a tag (rész vé nyes) az át ru há zás
so rán jó hi sze mû en járt el.”

19.  § A Cstv. 85.  §-a a kö vet ke zõ (3)–(7) be kez dés sel
egé szül ki:

„(3) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügy-mi nisz ter, hogy
ren de let ben sza bá lyoz za a 24.  § (1) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott írás be li fel szó lí tás for mai és tar tal mi kel lé ke it.

(4) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügy-mi nisz ter, hogy
ren de let ben sza bá lyoz za a fel szá mo lást el ren de lõ jog erõs
vég zés 28.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott köz zé té te lé -
nek sza bá lya it.

(5) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügy-mi nisz ter, hogy
ren de let ben sza bá lyoz za a zá log tárgy ér té ke sí té se kor a fel -
szá mo lót meg il le tõ, a zá log tárgy ér té ké vel, il let ve a zá log -
tárggyal össze füg gõ fel ada tok kal ará nyos díj meg ha tá ro -
zá sá nak sza bá lya it. Az ará nyos díj nem le het az el adá si ár
10%-nál na gyobb összeg.

(6) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügy-mi nisz ter, hogy
ren de let ben sza bá lyoz za a Ta nács fi ze tés kép te len sé gi el já -
rá sok ról  szóló 1346/2000/EK ren de le te 40. cik ke ál tal elõ -
írt, az is mert hi te le zõk ér te sí té sé nek for mai és tar tal mi kel -
lé ke it.

(7) A (3)–(6) be kez dés ben sze rep lõ ren de le te ket az
igaz ság ügy-mi nisz ter leg ké sõbb e tör vény ha tály ba lé pé sét 
90 nap pal meg elõ zõ en kö te les ki hir det ni.”

20.  § (1) E tör vény – a (2)–(4) be kez dé sé ben fog lalt ki -
vé tel lel – 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba az zal, hogy
ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen in dult el já rá -
sok ban kell al kal maz ni.

(2) A Cstv. – e tör vény 15.  §-ával meg ál la pí tott –
49/D.  §-a 2007. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba, ren del ke zé -
se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen in dult el já rá sok ban kell al -
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kal maz ni az zal, hogy a 2007. jú li us 1. nap já ig meg in dult
fel szá mo lá si el já rá sok ban a zá log tárgy ér té ke sí té se so rán
be folyt vé tel ár ból a zá log tárggyal kap cso la to san fel me rült
kör nye ze ti ká ro so dá sok és ter hek ren de zé sé nek költ sé gei
is le von ha tó ak. A le vo nás ra ke rü lõ költ sé gek és a fel szá -
mo lói díj azon ban együt te sen nem ha lad hat ják meg a vé -
tel ár 50%-át. Amennyi ben a vé tel ár 50%-a nem fe de zi a
költ sé ge ket, azt el sõ sor ban a zá log tárgy meg õr zé sé nek, ál -
la ga meg óvá sá nak, ér té ke sí té sé nek költ sé ge i re, va la mint a 
fel szá mo ló dí ja zá sá ra, má sod sor ban a kör nye ze ti ká ro so -
dá sok és ter hek ren de zé sé nek költ sé ge i re kell for dí ta ni. A
Cstv. 57.  § (2) be kez dé se b) pont já nak al kal maz ha tó sá gát
je len ren del ke zés nem érin ti.

(3) A Cstv. 27/A.  § (3) és (10) be kez dé se, a 27/C.  §
(3) be kez dé se, va la mint az 57.  § (2) be kez dé sé nek b) és
g) pont ja 2007. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba az zal, hogy
ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen in dult el já rá -
sok ban kell al kal maz ni.

(4) A Cstv. 27/C.  § (1) be kez dé se 2010. jú li us 1-jén lép
ha tály ba. A ha tály ba lé pés kor a fel szá mo lók név jegy zé ké -
rõl  szóló 167/1993. (XI. 30.) Korm. ren de let tel meg ha tá ro -
zott fel sõ fo kú vég zett ség gel ren del ke zõ, ok irat tal iga zol -
ha tó an leg alább 10 éve, meg sza kí tás nél kül, fel szá mo lói
te vé keny ség ben sze mé lye sen köz re mû kö dõ gaz da sá gi tár -
sa sá gi ta go kat, mun ka vál la ló kat, il let ve a tár sa ság gal kö -
tött tar tós pol gá ri jogi szer zõ dés alap ján a tár sa ság ja vá ra
te vé keny ke dõ ket e tör vény ál tal elõ írt, a fel szá mo lá si és
va gyon fel ügye le ti szak irá nyú to vább kép zé si szak ké pe sí -
té si kö ve tel mé nye i rõl  szóló 9/2002. (III. 22.) OM ren de let -
ben meg ha tá ro zott szak kép zett ség gel ren del ke zõ nek kell
te kin te ni.

21.  § (1) A Cstv. 27/A.  §-a (3) be kez dé sé nek és a
27/C.  §-a (4) be kez dés f) pont já nak al kal ma zá sá ban 2010.
jú ni us 30-ig a fel szá mo lók név jegy zé ké rõl  szóló
167/1993. (XI. 30.) Korm. ren de let 2.  § (3) be kez dés
b) pont já ban meg ha tá ro zott vég zett sé ge ket kell ér te ni
szak irá nyú szak kép zett ség alatt.

(2) Az e tör vény ha tály ba lé pé se kor a fel szá mo lói név -
jegy zék ben sze rep lõ gaz da sá gi tár sa ság nak a Cstv. 27/C.  § 
(2) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek nek úgy kell meg fe lel -
nie, hogy a név jegy zék be tör té nõ fel vé tel hez szük sé ges
nyi lat ko za to kat e tör vény ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott
180 na pon be lül be kell nyúj ta nia a Pénz ügy mi nisz té ri um -
hoz. A meg fe le lõ tar tal mú nyi lat ko za tok ha tár idõ ben tör -
té nõ be nyúj tá sá nak hi á nyá ban, vagy a fel té te lek nem tel je -
sí té se ese tén a fel szá mo lót a nyil ván tar tás ból tö röl ni kell.

(3) A Pénz ügy mi nisz té ri um nak a Cstv. 27/C.  § (4) be -
kez dé sé ben fog lal tak nak meg fele lõen – a fel szá mo lók
adat szol gál ta tá sa, to váb bá a Cstv. 27/C.  § (4) be kez dés
g) pont já ban fog lalt ada to kat il le tõ en a Cég köz löny hi va -
ta los adat bá zi sa alap ján – 2006. no vem ber 30-ig fe lül kell
vizs gál nia a ha tály ba lé pés kor a név jegy zék ben sze rep lõ
fel szá mo lók ese tén az e tör vény ben fog lalt fel té te lek fenn -

ál lá sát, és ki kell egé szí te nie a fel szá mo lók név jegy zé ké -
nek ada ta it.

22.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel
a) a Cstv. 28.  § (2) be kez dés e) pont já nak „(a fel szá mo -

lást el ren de lõ vég zés jog erõ re emel ke dé sé nek nap ját)”
szö veg ré sze „(a fel szá mo lást el ren de lõ jog erõs vég zés
köz zé té te lé nek nap ját)” szö veg rész re,

b) a Cstv. 28.  § (2) be kez dés g) pont já ban a „la kó he -
lyét” szö veg rész a „le ve le zé si cí mét” szö veg re,

c) a Cstv. 38.  § (5) be kez dé sé nek „az adós sal össze fo -
nó dás ban (Ptk. 685/B.  §)” szö veg ré sze „az adós több sé gi
be fo lyá sa (Ptk. 685/B.  §) alatt” szö veg rész re,

d) a Cstv. 40.  § (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve gé ben
a „180 na pon” szö veg rész „1 éven” szö veg rész re,

e) a Cstv. 40.  § (3) be kez dé sé nek „vele össze fo nó dás -
ban (Ptk. 685/B.  §) lévõ” szö veg ré sze „több sé gi be fo lyá sa
(Ptk. 685/B.  §) alatt álló” szö veg rész re,

f) a Cstv. 60.  § (1) be kez dé sé nek „a hi te le zõk kö ve te lé -
sé nek ki elé gí té sé rõl és a bank szám lák meg szün te té sé rõl”
szö veg ré sze „a hi te le zõk kö ve te lé sé nek ki elé gí té sé rõl, a
bank szám lák meg szün te té sé rõl és a köz pon ti ér ték tár meg -
ke re sé sé vel az adós ál tal ki bo csá tott ér ték pa pí rok ér vény -
te le ní té sé rõl” szö veg rész re
mó do sul.

(2) A Bér ga ran cia Alap ról  szóló 1994. évi LXVI. tör -
vény 5.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel:

„(3) A fel szá mo ló a tá mo ga tás nak a gaz dál ko dó szer ve -
zet hez tör té nõ be ér ke zé sét kö ve tõ há rom mun ka na pon be -
lül gon dos ko dik a fenn ál ló bér tar to zá sok mun ka vál la lók
ré szé re tör té nõ ki fi ze té sé rõl. Ha a tá mo ga tás be ér ke zé sé tõl 
szá mít va a kö vet ke zõ bér fi ze té si na pig öt mun ka nap nál
ke ve sebb van hát ra, a bér tar to zá sok ki fi ze té se a kö vet ke zõ
bér fi ze té si na pon tör té nik.”

23.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti:

a) a Cstv. 6/A.  §-ának (2) be kez dé sé bõl az „és vég el -
szá mo lá si el já rást” szö veg rész;

b) a Cstv. 24/A.  §-ának (5) be kez dé se;
c) a Cstv. 27/A.  §-ának (6) be kez dé sé bõl a „vagy a ter -

mé sze tes sze mély fel szá mo ló mun ká ját egész sé gi ok  miatt
nem tud ja el vé gez ni” szö veg rész;

d) a Cstv. 58.  § (1) be kez dé sé nek „a b) pont ban fog lalt
kö ve te lé se ket – az a) pont ban fog lal tak figye lembe véte -
lével – a zá log tárgy ér té ke sí té se kor” szö veg rész;

e) az eu ró pai rész vény tár sa ság ról  szóló 2004. évi XLV. 
tör vény 57.  §-a;

f) a la kás szö vet ke ze tek rõl  szóló 2004. évi CXV. tör -
vény 61.  § (2) be kez dé se;

g) a csõd el já rás ról, a fel szá mo lá si el já rás ról és a vég el -
szá mo lás ról  szóló 1991. évi XLIX. tör vény mó do sí tá sá ról
 szóló 1993. évi LXXXI. tör vény 6.  § (1) be kez dé sé nek a
Cstv. 6.  § (1) be kez dé sét meg ál la pí tó ren del ke zé se, 8.  §-a,
10.  §-ának a Cstv. 27.  § (1) be kez dé sé nek har ma dik mon -
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da tát, a Cstv. 27.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ját meg ál la pí -
tó ren del ke zé sei, 12.  § (1) be kez dé se;

h) az egyes pénz ügyi tár gyú tör vények jog har mo ni zá -
ci ós célú mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi XXVII. tör vény
46.  §-a, 48.  §-ának a Cstv. 24/A.  § (4), (5) és (7) be kez dé -
sét meg ál la pí tó ren del ke zé sei, 55.  §-a;

i) a jogi sze méllyel szem ben al kal maz ha tó bün te tõ jo gi
in téz ke dé sek rõl  szóló 2001. évi CIV. tör vény 27.  § (2) be -
kez dé sé nek a Cstv. 6/A.  § (1) be kez dé sét meg ál la pí tó ré -
sze, va la mint a Cstv. 6/A.  §-ának (2) be kez dé sét meg ál la -
pí tó ren del ke zé sé nek az „és vég el szá mo lá si el já rást” szö -
veg ré sze;

j) a cég nyil ván tar tás ról, a cég nyil vá nos ság ról és a bí ró -
sá gi cég el já rás ról  szóló 1997. évi CXLV. tör vény, a Pol gá -
ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör vény, va la mint
más kap cso ló dó tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi
CXXVII. tör vény 29.  § (2) be kez dé se;

k) a csõd el já rás ról, a fel szá mo lá si el já rás ról és a vég el -
szá mo lás ról  szóló 1991. évi XLIX. tör vény mó do sí tá sá ról
 szóló 1997. évi XXVII. tör vény 5.  § (1) be kez dé se, az 5.  §
(2) be kez dé sé nek a Cstv. 27/A.  § (6) be kez dé sét meg ál la -
pí tó ren del ke zé sé nek a „vagy a ter mé sze tes sze mély fel -
szá mo ló mun ká ját egész sé gi ok  miatt nem tud ja el vé gez -
ni” szö veg ré sze, a 34.  § (1) be kez dé sé nek a Cstv. 27.  §
(2) be kez dé sé nek a) pont ját érin tõ ren del ke zé se;

l) a cég ben fenn ál ló va gyo ni há nya dát rossz hi sze mû en
át ru há zó sze mély fe le lõs sé gé nek meg ál la pí tá sa ér de ké ben 
a cég nyil ván tar tás ról, a cég nyil vá nos ság ról és a bí ró sá gi
cég el já rás ról  szóló 1997. évi CXLV. tör vény, va la mint a
csõd el já rás ról, a fel szá mo lá si el já rás ról és a vég el szá mo -
lás ról  szóló 1991. évi XLIX. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
2005. évi LXIX. tör vény 3.  §-a.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sági el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2006. évi VII.
tör vény

a Magyar Köztársaság ügyészségérõl  szóló
1972. évi V. tör vény, valamint az ügyészségi szolgálati 

viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl  szóló
1994. évi LXXX. tör vény módosításáról*

1.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ügyész sé gé rõl  szóló
1972. évi V. tör vény (a továb biak ban: Ütv.) 3.  § (2) be kez -
dé se a kö vet ke zõ új j) pont tal egé szül ki:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2005. de cem ber 19-i ülés nap ján fo gad ta el.

[Az (1) be kez dés ben meg je lölt fel ada tok ér de ké ben az
ügyész ség]

„j) tel je sí ti a Ma gyar Köz tár sa ság nak a Eu ro just ban
való rész vé te lé vel kap cso la tos fel ada to kat.”

(2) Az Ütv. 18.  § (1) be kez dés c)–d) pont jai he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

(A Ma gyar Köz tár sa ság ügyé szi szer vei)

„c) a fõ ügyész sé gek;

d) a he lyi ügyész sé gek;”

(3) Az Ütv. 18.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép, egy ben a § a kö vet ke zõ új (3) be kez dés sel
egé szül ki:

„(2) Az ügyész sé gi nyo mo zás, to váb bá in do kolt eset ben 
más ügyész sé gi fel ada tok el lá tá sá ra ön ál ló he lyi ügyész -
ség vagy ön ál ló fõ ügyész ség lé te sít he tõ.

(3) Az ügyész ség tu do má nyos, ku ta tó és kép zé si szer ve
az Or szá gos Kri mi no ló gi ai In té zet.”

2.  § Az Ütv. 19.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„19.  § (1) A fel lebb vi te li fõ ügyész sé gek fel so ro lá sát
e tör vény 1. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

(2) A fõ ügyész sé gek fel so ro lá sát e tör vény 2. szá mú
mel lék le te tar tal maz za.

(3) A te rü le ti ka to nai ügyész sé gek fel so ro lá sát e tör -
vény 3. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

(4) A leg fõbb ügyész ja vas la tot te het az Or szág gyû lés
ille té kes bi zott sá gá nak e tör vény 1–3. szá mú mel lék le te i -
nek mó do sí tá sá ra.

(5) Az ügyész ség ille té kességét ál ta lá ban an nak a bí ró -
ság nak az ille té kessége ha tá roz za meg, amely mel lett mû -
kö dik.

(6) Az ügyész ség szer ve ze tét, mû kö dé sét és ille té -
kességét, va la mint a he lyi ügyész sé gek fel so ro lá sát a leg -
fõbb ügyész uta sí tás sal sza bá lyoz za. Az uta sí tást a Ma gyar 
Köz löny ben köz le mény ként köz zé kell ten ni.”

3.  § Az Ütv. 21.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A fel lebb vi te li fõ ügyész ség élén fel lebb vi te li fõ -
ügyész, a fõ ügyész ség élén fõ ügyész, az ügyész ség élén
ve ze tõ ügyész, a Ka to nai Fel lebb vi te li Ügyész ség élén fel -
lebb vi te li ve ze tõ ügyész, a te rü le ti ka to nai ügyész ség élén
ve ze tõ ügyész áll.”

4.  § Az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony ról és az ügyész -
ségi adat ke ze lés rõl  szóló 1994. évi LXXX. tör vény
(Üsztv.) 3.  § (1) be kez dés c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[Ügyész sé gi al kal ma zot tak ta ná csa (a továb biak ban:
al kal ma zot ti ta nács) mû kö dik:]

„c) a fõ ügyész sé ge ken, az alá ren delt he lyi ügyész sé gek -
re is ki ter je dõ ha tás kör rel;”
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5.  § Az Üsztv. 8.  § (3) be kez dés c) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Az irá nyí tá sa alá tar to zó ügyé szi szer ve zet össz ügyé szi
ér te kez le tét)

„c) a fõ ügyész,”
(hív ja össze.)

6.  § (1) Az Üsztv. 13.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A Ka to nai Fõ ügyész ség a Leg fõbb Ügyész sé gen
mû kö dõ szak mai kol lé gi u mok ban, a Ka to nai Fel lebb vi te li
Ügyész ség a bu da pes ti szék he lyû fel lebb vi te li fõ ügyész sé -
gen mû kö dõ szak mai kol lé gi u mok ban, a ka to nai ügyész -
ségek a szék he lyü kön mû kö dõ fõ ügyész sé gek szak mai kol -
lé gi u ma i ban, a bu da pes ti szék he lyû ka to nai ügyész ség
ügyé szei pe dig a fõ vá ro si ille té kességû fõ ügyész ség szak -
mai kol lé gi u ma i ban vesz nek részt. A fõ ügyész sé gen mû kö -
dõ szak mai kol lé gi u mok nak tag jai az alá ren delt he lyi
ügyész sé ge ken szol gá la tot tel je sí tõ ügyé szek is. A ka to nai
ügyész sé get ve ze tõ ügyész ta nács ko zá si jog gal részt ve het
az ille té kességi te rü le tén mû kö dõ fõ ügyész sé gek szak mai
kol lé gi u ma i nak ülé se in.”

(2) Az Üsztv. 13.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A (3)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott jog kört a
 budapesti szék he lyû fel lebb vi te li fõ ügyész ség ese té ben
a fel lebb vi te li fõ ügyész a fel lebb vi te li ve ze tõ ügyésszel,
a ka to nai ügyész ség szék he lyén mû kö dõ fõ ügyész ség ese -
té ben pe dig a fõ ügyész a ka to nai ügyész sé get ve ze tõ
ügyésszel, a fõ vá ro si ille té kességû fõ ügyész ség fõ ügyé sze
pe dig a bu da pes ti szék he lyû ka to nai ügyész ség ve ze tõ
ügyé szé vel egyet ér tés ben gya ko rol ja.”

7.  § (1) Az Üsztv. 16.  § (2) be kez dés j) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Ma ga sabb ve ze tõ ál lá sú ügyész:)
„j) a fõ ü gyész he lyet tes;”

(2) Az Üsztv. 16.  § (3) be kez dés d) és f) pont jai he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

(Ve ze tõ ál lá sú ügyész:)
„d) a fõ ügyész sé gi osz tály ve ze tõ ügyész;
f) a fõ ügyész sé gi cso port ve ze tõ ügyész;”

8.  § (1) Az Üsztv. 20.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ új
j) pont tal egé szül ki:

(A leg fõbb ügyész meg bí za tá sa meg szû nik:)
„j) vá lasz tó jo gá nak el vesz té sé vel.”

(2) Az Üsztv. 20.  § (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(7) A (2), a (4) és a (6) be kez dés ben em lí tett mun kál ta -
tói in téz ke dést az új on nan meg vá lasz tott leg fõbb ügyész,
en nek hi á nyá ban a leg fõbb ügyész he lyet tes te szi meg.
A volt leg fõbb ügyészt a Leg fõbb Ügyész sé gen vagy ké ré -
sé re ala cso nyabb szin tû ügyész sé gen más – le he tõ leg
 vezetõ – ügyé szi mun ka kör be kell át he lyez ni. A volt leg -

fõbb ügyészt át he lye zé se ese tén „cím ze tes leg fõbb
ügyész sé gi fõ ta ná csos” cím és a be osz tá si pót lé kon kí vül
– vá lasz tá sa sze rint – a leg fõbb ügyész sé gi fõ osz tály ve ze -
tõ ügyész ve ze tõi pót lé ká val azo nos össze gû cím pót lék
vagy az új mun ka kö ré re meg ál la pí tott ve ze tõi pót lék il le ti
meg. A volt leg fõbb ügyész fi ze té si fo ko zat ba so ro lá sát az
át he lye zés nem érin ti.”

(3) Az Üsztv. 20.  §-a a kö vet ke zõ új (11) be kez dés sel
egé szül ki:

„(11) Ha a leg fõbb ügyész meg bí za tá sa az (1) be kez dés
j) pont ja alap ján szû nik meg, en nek té nyét a köz tár sa sá gi
el nök ál la pít ja meg.”

9.  § (1) Az Üsztv. 21.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ új
j) pont tal egé szül ki:

(A leg fõbb ügyész he lyet tes meg bí za tá sa meg szû nik:)

„j) vá lasz tó jo gá nak el vesz té sé vel.”

(2) Az Üsztv. 21.  § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) A (3) és (5) be kez dés ben em lí tett mun kál ta tói in -
téz ke dést a leg fõbb ügyész te szi meg. A volt leg fõbb
ügyész he lyet test a Leg fõbb Ügyész sé gen vagy ké ré sé re
ala cso nyabb szin tû ügyész sé gen más – le he tõ leg ve ze tõ –
ügyé szi mun ka kör be kell át he lyez ni. A volt leg fõbb
ügyész he lyet test át he lye zé se ese tén „cím ze tes leg fõbb
ügyész sé gi fõ ta ná csos” cím és a be osz tá si pót lé kon kí vül – 
vá lasz tá sa sze rint – a leg fõbb ügyész sé gi fõ osz tály ve ze -
tõ-he lyet tes ügyész ve ze tõi pót lé ká val azo nos össze gû
cím pót lék vagy az új mun ka kö ré re meg ál la pí tott ve ze tõi
pót lék il le ti meg. A volt leg fõbb ügyész he lyet tes fi ze té si
fo ko zat ba so ro lá sát az át he lye zés nem érin ti.”

(3) Az Üsztv. 21.  §-a a kö vet ke zõ új (10) be kez dés sel
egé szül ki:

„(10) Ha a leg fõbb ügyész he lyet tes meg bí za tá sa az
(1) be kez dés i)–j) pont ja alap ján szû nik meg, en nek té nyét
a köz tár sa sá gi el nök ál la pít ja meg.”

10.  § Az Üsztv. 22.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(1) A leg fõbb ügyész, il le tõ leg a ka to nai fõ ügyész ki -
ne ve zé si jog kö ré be tar to zó ve ze tõi ki ne ve zés ha tá ro zat lan
idõ re szól, és az in do ko lás nél kül bár mi kor vissza von ha tó.
A ve ze tõi ki ne ve zés vissza vo ná sa elõtt ki kell kér ni az
ügyé szi ta nács vé le mé nyét.”

11.  § (1) Az Üsztv. 25.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ új
j) pont tal egé szül ki:

(A leg fõbb ügyész ügyész sé gi szol gá la ti vi szo nya meg -
szû nik:)

„j) vá lasz tó jo gá nak el vesz té sé vel.”

(2) Az Üsztv. 25.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ új
i)–j) pon tok kal egé szül ki:
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(A leg fõbb ügyész he lyet tes ügyész sé gi szol gá la ti vi szo -
nya meg szû nik:)

„i) a meg ál la pí tás nap já val, ha a vagyonnyilatkozat-
 tételi kö te le zett sé gét szán dé ko san el mu laszt ja, vagy a
 vagyonnyilatkozatban szán dé ko san lé nye ges ada tot, tényt
va lót la nul kö zöl, avagy a va gyonnyi lat ko za tát és a sze mé -
lyes adat ke ze lé sé re fel ha tal ma zó nyi lat ko za tát vissza -
vonja;

j) vá lasz tó jo gá nak el vesz té sé vel.”

12.  § Az Üsztv. 26.  §-a a kö vet ke zõ új o) pont tal egé -
szül ki:

(A leg fõbb ügyész ál tal ki ne ve zett ügyész ügyész sé gi
szol gá la ti vi szo nya meg szû nik:)

„o) vá lasz tó jo gá nak el vesz té sé vel.”

13.  § Az Üsztv. a kö vet ke zõ új 29/A.  §-sal egé szül ki:
„29/A.  § Ha a leg fõbb ügyész ál tal ki ne ve zett ügyész

szol gá la ti vi szo nya a 26.  § o) pont ja alap ján szû nik meg,
en nek té nyét a leg fõbb ügyész ál la pít ja meg.”

14.  § (1) Az Üsztv. 46/H.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Ha az ügyészt ügyész sé gi ér dek bõl ala cso nyabb
szin tû ügyész ség hez he lye zik át, ko ráb bi be osz tá si pót lé -
ká ra, il le tõ leg cí mé re és a cím mel járó pót lék ra to vább ra is
jo go sult, va la mint a ko ráb bi szol gá la ti he lye szint jé nek
meg fe le lõ mun ka kö ri el ne ve zést a továb biak ban is hasz -
nál hat ja. Ügyész sé gi ér dek nek mi nõ sül, ha az ügyészt ala -
cso nyabb szin tû ügyész sé gen ve ze tõ nek ne ve zik ki, va la -
mint ha a 22.  § (2) vagy (4) be kez dé sé ben, il let ve 28.  §
(1) be kez dé sé nek a)–b) pont já ban em lí tett ok ból ala cso -
nyabb szin tû ügyész ség re he lye zik át.”

(2) Az Üsztv. 46/H.  § (5) be kez dé sé nek elsõ mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Ala cso nyabb szin tû ügyész ség re tör té nõ ki ren de lés
ese tén az ügyész be osz tá si pót lé ka nem vál to zik, il le tõ leg
cí mét és a cím mel járó pót lé kát meg tart ja, va la mint a
 korábbi szol gá la ti he lye szint jé nek meg fe le lõ mun ka kö ri
el ne ve zést a továb biak ban is hasz nál hat ja.”

15.  § Az Üsztv. a kö vet ke zõ új 51/A.  §-sal egé szül ki:
„51/A.  § A kü lön tör vény ben meg ha tá ro zot ta kon kí vül

az ügyész sé gi al kal ma zot tak szá má ra mun ka szü ne ti nap -
nak mi nõ sül az Ügyész ég Nap ja ként min den év jú ni us
10-e, amely meg em lé ke zés az elsõ ma gyar ügyé szi tör -
vény, az 1871. évi XXXIII. tör vénycikk ki hir de té sé rõl.”

16.  § (1) E tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na -
pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Üsztv.
20.  § (2), (4) és (6) be kez dé sé ben, 21.  § (3) és (5) bekez -
désében, 22.  § (3) be kez dé sé ben, va la mint a 94/A.  §
(2) be kez dé sé ben a „ko ráb bi” szö veg rész he lyé be a „volt”
szö veg, 20.  § (10) be kez dé sé nek „d)–i) pont ja i ban” szö -

veg észe he lyé be a „d)–j) pont ja i ban” szö veg, 21.  § (9) be -
kez dé sé nek „c)–h) pont ja i ban” szö veg észe he lyé be a
„c)–j) pont ja i ban” szö veg, 46/I.  § (3) be kez dé sé ben a
„ nagyobb he lyi ügyész ség nek mi nõ sül a me gyei fõ ügyész -
ség szék he lyén mû kö dõ he lyi ügyész ség, to váb bá az a
 helyi ügyész ség,” szö veg rész he lyé be „az az ügyész ség
mi nõ sül na gyobb he lyi ügyész ség nek” szö veg, a bûn ügyi
nyil ván tar tás ról és a ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít vány ról
 szóló 1999. évi LXXXV. tör vény 18.  § d) pont já ban a
„me gyei fõ ügyész ség, a Fõ vá ro si Fõ ügyész ség” szö veg -
rész he lyé be a „fõ ügyész ség” szö veg lép.

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) a bün te té sek és az in téz ke dé sek vég re haj tá sá ról
 szóló 1979. évi 11. tör vényerejû ren de let 64.  § (1) be kez -
dé sé nek „me gyei (fõ vá ro si)” szö veg ré sze;

b) az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör -
vény 59.  § (1) és (4) be kez dé se;

c) a Ma gyar Köz tár sa ság ügyész sé gé rõl  szóló 1972. évi 
V. tör vény (Ütv.) mó do sí tá sá ról  szóló 1989. évi
XLVI. tör vény 1.  §-a, 8.  §-a, 10.  §-a, 16.  §-a, 18.  § (3) be -
kez dé se, va la mint mel lék le te;

d) a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi
LXV. tör vény 115.  § (1) be kez dé se;

e) a pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör -
vény ben és az eh hez kap cso ló dó jog sza bá lyok ban a fe lül -
vizs gá la ti el já rás meg te rem té sé rõl  szóló 1992. évi LXVIII. 
tör vény 31.  § d) pont ja;

f) az Üsztv. 50/A.  § (4) be kez dé sé nek má so dik mon da -
ta, 101.  § (2) be kez dé se, 104.  § (1)–(2) be kez dé se,
106.  §-a, 109.  §-a, 111.  § (1)–(2) be kez dé se, to váb bá az
50/E.  § (3) be kez dés a) pont já ban, va la mint 2. szá mú mel -
lék le té nek 4., 7. és 9. pont ja i ban a „me gyei”, 10. pont já -
ban, to váb bá a 7. szá mú mel lék let 4–6. pont ja i ban a „me -
gyei, fõ vá ro si” szö veg rész;

g) a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról  szóló 1995. évi
CXXV. tör vény 81.  §-a;

h) az adó azo no sí tó jel, a Tár sa da lom biz to sí tá si Azo no -
sí tó Jel és a sze mé lyi azo no sí tó hasz ná la tá val kap cso la tos
tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 1996. évi LXVI. tör vény
41.  § (7) be kez dé se;

i) a Ma gyar Köz tár sa ság ügyész sé gé rõl  szóló 1972. évi
V. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1997. évi LXX. tör vény
2.  §-a, 3.  § (2) be kez dé se, 5.  §-a, 8.  § (3) be kez dés a) pont ja;

j) az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony ról és az ügyész sé gi
adat ke ze lés rõl  szóló 1994. évi LXXX. tör vény mó do sí tá -
sá ról  szóló 1997. évi LXXI. tör vény 6.  § (2) be kez dé se,
7.  § (2) be kez dé se, 24.  §-a, 27–29.  §-a, 43.  §-a, 50.  §-a,
59.  §-a, 62.  §-a, 74.  §-a, va la mint 5. szá mú mel lék le te;

k) a bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény
30.  § (3) be kez dé sé nek, 176.  § (1) be kez dé sé nek és 475.  §
(1) be kez dé sé nek „me gyei” szö veg ré sze, va la mint 601.  §
(1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta;

l) a sza bály sér té sek rõl  szóló 1999. évi LXIX. tör vény
42.  §-ának „me gyei (fõ vá ro si)” szö veg ré sze;
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m) az Or szá gos Íté lõ táb la szék he lyé nek és ille té kességi 
te rü le té nek meg ál la pí tá sá ról, va la mint az igaz ság szol gál -
ta tás mû kö dé sét érin tõ egyes tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 1999. évi CX. tör vény 157.  §-a;

n) a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi
XXII. tör vény, a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXIII. tör vény, a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXXIII. tör vény, a bí rák jog ál lá sá ról és ja -
va dal ma zá sá ról  szóló 1997. évi LXVII. tör vény, az igaz -
ság ügyi al kal ma zot tak szol gá la ti jog vi szo nyá ról  szóló
1997. évi LXVIII. tör vény, az ügyész sé gi szol gá la ti
 viszonyról és az ügyész sé gi adat ke ze lés rõl  szóló 1994. évi
LXXX. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2000. évi
XXXIII. tör vény 20.  §-a;

o) a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi
XXII. tör vény, va la mint az ez zel össze füg gõ tör vények
jog har mo ni zá ci ós célú mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi
XVI. tör vény 28.  § (7) be kez dé se;

p) a Ma gyar Köz tár sa ság ügyész sé gé rõl  szóló
1972. évi V. tör vény, az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony ról
és az ügyész sé gi adat ke ze lés rõl  szóló 1994. évi LXXX.
tör vény, va la mint egyéb tör vények mó do sí tá sá ról  szóló
2001. évi XXXI. tör vény 6.  § (4) be kez dé se, 10.  §-a,
17.  §-a, 19.  §-a és 30.  § (3) be kez dé se;

q) a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény, va la mint egyéb tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2001. évi XXXVI. tör vény 91.  § (3) be kez dé se;

r) a bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény mó -
do sí tá sá ról  szóló 2002. évi I. tör vény 308.  § (1) be kez dés
c) pont ja;

s) az íté lõ táb lák és a fel lebb vi te li ügyé szi szer vek szék -
he lyé nek és ille té kességi te rü le té nek meg ál la pí tá sá ról
 szóló 2002. évi XXII. tör vény 5.  § (2) be kez dé se;

t) a Ma gyar Köz tár sa ság 2001. és 2002. évi költség -
vetésének 2002. évi vég re haj tá sá ról  szóló 2003. évi
XCV. tör vény 34.  § (1) be kez dé se;

u) az eu ró pai uni ós csat la ko zás sal össze füg gõ egyes
tör vénymódosításokról, tör vényi ren del ke zé sek ha tá lyon
kí vül he lye zé sé rõl, va la mint egyes tör vényi ren del ke zé sek 
meg ál la pí tá sá ról  szóló 2004. évi XXIX. tör vény 148.  §
(2) be kez dés b) pont ja;

v) a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 209.  §-a.

(4) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Ütv. az
e tör vény 1–3. szá mú mel lék le te sze rin ti 1–3. szá mú mel -
lék let tel egé szül ki.

17.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a bí rák jog ál lá sá ról és ja va dal ma zá sá ról  szóló
1997. évi LXVII. tör vény 117.  § (1) be kez dé sé nek má so -
dik mon da ta.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sági el nök az Or szág gyû lés el nö ke

1. számú melléklet
a 2006. évi VII. tör vényhez

,,1. számú melléklet
az 1972. évi V. tör vényhez

A Ma gyar Köz tár sa ság fel lebb vi te li fõ ügyész sé gei:
1. Fõ vá ro si Fel lebb vi te li Fõ ügyész ség,
2. Deb re ce ni Fel lebb vi te li Fõ ügyész ség,
3. Gyõ ri Fel lebb vi te li Fõ ügyész ség,
4. Pé csi Fel lebb vi te li Fõ ügyész ség,
5. Sze ge di Fel lebb vi te li Fõ ügyész ség.”

2. számú melléklet
a 2006. évi VII. tör vényhez

,,2. számú melléklet
az 1972. évi V. tör vényhez

A Ma gyar Köz tár sa ság fõ ügyész sé gei:
1. Ba ra nya Me gyei Fõ ügyész ség,
2. Bács-Kis kun Me gyei Fõ ügyész ség,
3. Bé kés Me gyei Fõ ügyész ség,
4. Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Fõ ügyész ség,
5. Csong rád Me gyei Fõ ügyész ség,
6. Fej ér Me gyei Fõ ügyész ség,
7. Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Fõ ügyész ség,
8. Haj dú-Bi har Me gyei Fõ ügyész ség,
9. He ves Me gyei Fõ ügyész ség,
10. Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Fõ ügyész ség,
11. Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Fõ ügyész ség,
12. Nóg rád Me gyei Fõ ügyész ség,
13. Pest Me gyei Fõ ügyész ség,
14. So mogy Me gyei Fõ ügyész ség,
15. Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Fõ ügyész ség,
16. Tol na Me gyei Fõ ügyész ség,
17. Vas Me gyei Fõ ügyész ség,
18. Veszp rém Me gyei Fõ ügyész ség,
19. Zala Me gyei Fõ ügyész ség,
20. Fõ vá ro si Fõ ügyész ség,
21. Köz pon ti Nyo mo zó Fõ ügyész ség.”

3. számú melléklet
a 2006. évi VII. tör vényhez

,,3. számú melléklet
az 1972. évi V. tör vényhez

A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le ti ka to nai ügyész sé gei:
1. Bu da pes ti Ka to nai Ügyész ség,
2. Deb re ce ni Ka to nai Ügyész ség,
3. Gyõ ri Ka to nai Ügyész ség,
4. Ka pos vá ri Ka to nai Ügyész ség,
5. Sze ge di Ka to nai Ügyész ség.”
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2006. évi VIII.
törvény

a katasztrófák elleni védekezés irányításáról,
szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos

súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló
1999. évi LXXIV. tör vény mó do sí tá sá ról*

1.  § (1) A ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá nyí tá sá ról,
szer ve ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú -
lyos bal ese tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999. évi LXXIV. 
tör vény (a továb biak ban: Kat.) 3.  §-ának a)–c) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„a) Bel sõ vé del mi terv: a ve szé lyes anya gok kal kap cso -

la tos sú lyos bal ese tek ki ala ku lá sá nak meg elõ zé sét, a bal -
ese tek el há rí tá sát, kö vet kez mé nye i nek mér sék lé sét szol -
gá ló in téz ke dé sek meg té te lét, az ér te sí té si, ri asz tá si, fel ké -
szí té si fel ada tok ve szé lyes ipa ri üze men, ve szé lyes lé te sít -
mé nyen be lü li vég re haj tá sá nak rend jét, fel té te le it sza bá -
lyo zó üze mel te tõi ok mány.

b) Biz ton sá gi elem zés: az üze mel te tõ ál tal ké szí tett do -
ku men tum, amely tar tal maz za a ve szé lyes ipa ri üzem üze -
mel te tõ jé nek a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos
bal ese tek meg elõ zé sé re vo nat ko zó ál ta lá nos cél ki tû zé se it,
to váb bá an nak az irá nyí tá si, ve ze té si és mû sza ki esz köz -
rend szer nek a be mu ta tá sát, amely biz to sít ja mind az em -
ber, mind a kör nye zet ma gas szin tû vé del mét, va la mint an -
nak bi zo nyí tá sát, hogy az üze mel te tõ a ve szé lyes anya gok -
kal kap cso la tos sú lyos bal ese ti ve szé lye ket azo no sí tot ta,
il le tõ leg a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal -
ese tek koc ká za tát ele mez te és ér té kel te. A do ku men tum -
nak ele gen dõ in for má ci ót kell szol gál tat nia a ha tó sá gi,
szak ha tó sá gi vé le mé nyek ki ala kí tá sá hoz.

c) Biz ton sá gi je len tés: az üze mel te tõ ál tal ké szí tett do -
ku men tum, amely an nak bi zo nyí tá sá ra szol gál, hogy ren -
del ke zik a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal -
ese te ket meg elõ zõ po li ti ká val és az an nak vég re haj tá sát
szol gá ló biz ton sá gi irá nyí tá si rend szer rel, a ve szé lyes
anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese ti ve szé lye ket azo -
no sí tot ta, il le tõ leg a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú -
lyos bal ese tek koc ká za tát ele mez te és ér té kel te, a meg elõ -
zé sük re a szük sé ges in téz ke dé se ket meg tet te, kel lõ mér té -
kû a lé te sít mé nye i nek biz ton sá ga, meg bíz ha tó sá ga. Ren -
del ke zik mû kö dõ ké pes bel sõ vé del mi terv vel. A je len tés -
nek ele gen dõ in for má ci ót kell szol gál tat nia a kül sõ vé del -
mi ter vek el ké szí té sé hez és a ha tó sá gi, szak ha tó sá gi vé le -
mé nyek ki ala kí tá sá hoz.”

(2) A Kat. 3.  §-ának m) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„m) Koc ká zat: egy adott te rü le ten adott idõ tar ta mon

 belül, meg ha tá ro zott kö rül mé nyek kö zött je lent ke zõ
egész ség-, il let ve kör nye zet ká ro sí tó ha tás va ló szí nû sé ge.”

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2005. de cem ber 19-i ülés nap ján  fogadta el.

(3) A Kat. 3.  §-a a kö vet ke zõ ö) pont tal egé szül ki:
„ö) Mû kö dõ ve szé lyes ipa ri üzem je len tõs bõ ví té se: a

ve szé lyes ipa ri üzem ben je len lévõ ve szé lyes anya gok ter -
ve zett mennyi sé ge a leg utóbb be adott biz ton sá gi je len tés -
ben, il let ve biz ton sá gi elem zés ben meg ha tá ro zott mennyi -
sé get leg alább 25%-kal meg ha lad ja.”

(4) A Kat. 3.  §-ának p)–s) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„p) Rend kí vü li ese mény: a ve szé lyes ipa ri üzem ben a

ren del te tés sze rû mû kö dés so rán, il le tõ leg a tech no ló gi ai
fo lya ma tok ban be kö vet ke zõ olyan nem várt ese mény,
amely azon na li be avat ko zást igé nyel és ma gá ban hor doz -
za a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal eset ki -
ala ku lá sá nak le he tõ sé gét.

q) Vé den dõ adat: az üze mel te tõ ál tal meg ha tá ro zott üz -
le ti ti tok, il le tõ leg az üzem kül sõ tá ma dás el le ni biz ton sá -
gá ra vo nat ko zó lé nye ges adat.

r) Sú lyos kár ese mény: az em be rek éle tét, egész sé gét és
kör nye ze tét, anya gi ér té ke it sú lyo san ve szé lyez te tõ vagy
ká ro sí tó olyan ese mény, amely nek kö vet kez mé nyei az
erre szer ve zett erõk kel el há rít ha tók, fel szá mol ha tók és
nem igény lik a ka taszt ró fa ese té re vo nat ko zó kü lön le ges
in téz ke dé sek be ve ze té sét.

s) Üze mel te tõ: bár mely ter mé sze tes vagy jogi sze mély,
il le tõ leg jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet,
aki vagy amely ve szé lyes ipa ri üze met vagy ve szé lyes lé -
te sít ményt mû köd tet vagy alap sza bály, ala pí tó ok irat, il let -
ve szer zõ dés alap ján dön tõ be fo lyást gya ko rol a ve szé lyes
ipa ri üzem mû kö dé sé re.”

(5) A Kat. 3.  §-ának u)–x) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„u) Ve szé lyes anyag: e tör vény vég re haj tá sát szol gá ló

kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott is mér vek nek meg fe -
le lõ anyag, ke ve rék vagy ké szít mény, amely mint nyers -
anyag, ter mék, mel lék ter mék, ma ra dék vagy köz tes ter -
mék van je len, be le ért ve azo kat az anya go kat is, ame lyek -
rõl fel té te lez he tõ, hogy egy bal eset be kö vet ke zé se kor lét -
re jö het nek.

ü) Ve szé lyes sé gi öve zet: a ve szé lyes anya gok kal kap -
cso la tos sú lyos ipa ri bal eset le het sé ges kö vet kez mé nye i -
nek csök ken té se ér de ké ben a ve szé lyes ipa ri üzem kör nye -
ze té ben a ha tó ság ál tal ki je lölt, az egyé ni sé rü lés koc ká za -
tá hoz iga zo dó te rü let.

v) Ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal eset:
olyan mér té kû ve szé lyes anyag ki bo csá tá sá val, tûz zel
vagy rob ba nás sal járó rend kí vü li ese mény, amely a ve szé -
lyes ipa ri üzem mû kö dé se so rán be fo lyá sol ha tat lan fo lya -
mat ként megy vég be és amely az üze men be lül, il le tõ leg
azon kí vül köz vet le nül vagy las san ha tó an sú lyo san ve szé -
lyez te ti vagy ká ro sít ja az em be ri egész sé get, il le tõ leg a
kör nye ze tet.

w) Ve szé lyes ipa ri üzem: egy adott üze mel te tõ irá nyí tá -
sa alatt álló azon te rü let egé sze, ahol egy vagy több ve szé -
lyes lé te sít mény ben – ide ért ve a kö zös vagy kap cso ló dó
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inf ra struk tú rát is – ve szé lyes anya gok van nak je len a tör -
vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban meg ha tá ro zott
kü szöb ér té ket el érõ mennyi ség ben (te kin tet nél kül az
üzem te vé keny sé gé nek ipa ri, me zõ gaz da sá gi vagy egyéb
be so ro lá sá ra).

x) Ve szé lyes lé te sít mény: olyan, a ve szé lyes ipa ri üzem
te rü le tén lévõ tech no ló gi ai, il le tõ leg ter me lés szer ve zé si
okok ból el kü lö nü lõ te rü let rész, ahol egy vagy több be ren -
de zés ben (tech no ló gi ai rend szer ben) ve szé lyes anya gok
elõ ál lí tá sa, fel hasz ná lá sa, szál lí tá sa vagy tá ro lá sa tör té nik.
Ma gá ban fog lal min den olyan fel sze re lést, szer ke ze tet,
csõ ve ze té ket, gépi be ren de zést, esz közt, ipar vá gányt, ki -
kö tõt, a lé te sít ményt szol gá ló rak par tot, ki kö tõ gá tat, rak -
tárt vagy ha son ló – úszó vagy egyéb – fel épít ményt, amely
a lé te sít mény mû kö dé sé hez szük sé ges.”

(6) A Kat. 3.  §-ának zs) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„zs) Do mi nó ha tás: a ve szé lyes lé te sít mény ben be kö -
vet ke zõ olyan bal eset, amely a kö zel ben lévõ más, ve szé -
lyes ipa ri üzem re át ter jed ve a ve szé lyes anya gok kal kap -
cso la tos sú lyos bal ese tek va ló szí nû sé gét és le he tõ sé gét
meg nö ve li vagy a be kö vet ke zett ve szé lyes anya gok kal
kap cso la tos sú lyos bal eset kö vet kez mé nye it sú lyos bít ja.”

2.  § (1) A Kat. 4.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) E tör vényt kell al kal maz ni a ka taszt ró fa hely zet ben, 
il let ve a ka taszt ró fa meg elõ zé se ér de ké ben (be le ért ve a
 veszélyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese tek el le ni
vé de ke zést is) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén vég zett
 katasztrófaveszélyes te vé keny ség re, to váb bá ak kor, ha a
ka taszt ró fa ká ro sí tó ha tá sa el len a Ma gyar Köz tár sa ság
 területén vé de ke zés szük sé ges.

(2) A tör vény IV. fe je ze té nek ha tá lya ki ter jed a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le tén mû kö dõ, ve szé lyes ipa ri üze mek re
és ve szé lyes lé te sít mé nyek re, va la mint a ve szé lyes anya -
gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese tek meg elõ zé sé ben, az el -
le nük való vé de ke zés ben érin tett köz igaz ga tá si szer vek re
és gaz dál ko dó szer ve ze tek re, he lyi ön kor mány za tok ra,
ter mé sze tes sze mé lyek re.”

(2) A Kat. 4.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A tör vény IV. fe je ze té nek ha tá lya nem ter jed ki:
a) az atom ener gi á ról  szóló 1996. évi CXVI. tör vény

1.  § (1) be kez dé sé ben az atom ener gia al kal ma zá sá val
össze füg gés ben meg ha tá ro zott te vé keny sé gek re, jo go sult -
sá gok ra és kö te le zett sé gek re,

b) a ve szé lyes anya gok nak a ve szé lyes ipa ri üze men kí -
vü li köz úti, vas úti, légi vagy vízi szál lí tá sá ra, il let ve a szál -
lí tás köz be ni ide ig le nes tá ro lá sá ra,

c) a ve szé lyes anya gok nak a ve szé lyes ipa ri üze men
 kívüli ve ze té kes szál lí tá sá ra, be le ért ve a szi vattyú ál lo má -
so kat,

d) ás vá nyi nyers anya gok fel tá rá sá val és ki ter me lé sé vel 
kap cso la tos föld alat ti, kül szí ni vagy fú ró lyu kas bá nyá sza -

ti te vé keny sé gek re, ki vé ve az ás vá nyi nyers anya gok ve gyi 
vagy ter mi kus fel dol go zá sát, tá ro lá sát, ha an nak so rán a
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott kü szöb ér té ket el érõ
mennyi sé gû ve szé lyes anyag je len van,

e) a hul la dék le ra kók ra, ki vé ve az ás vá nyi nyers anya -
gok ki ter me lé sé bõl szár ma zó hul la dé kok, med dõk fel dol -
go zá sá ra szol gá ló lé te sít mé nye ket (be le ért ve a de rí tõ- és
üle pí tõ me den cét is), ahol a kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott kü szöb ér té ket el érõ mennyi sé gû ve szé lyes anyag
van je len, kü lö nö sen ab ban az eset ben, ha a te vé keny ség a
hul la dé kok ve gyi és ter mi kus fel dol go zá sá val jár együtt,

f) a ka to nai cél ból üze mel te tett ve szé lyes ipa ri üze mek -
re, ve szé lyes lé te sít mé nyek re.”

3.  § A Kat. 30.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„30.  § (1) Ve szé lyes ipa ri üzem re, ve szé lyes lé te sít -

mény re épí té si en ge dély, hasz ná lat ba vé te li en ge dély,
 továbbá ve szé lyes te vé keny ség meg kez dé sé nek en ge dé -
lye zé se csak a BM Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz -
ga tó ság nak (a IV. fe je zet al kal ma zá sá ban: ha tó ság), a
 Magyar Mû sza ki Biz ton sá gi Hi va tal (a továb biak ban:
szak ha tó ság) szak ha tó sá gi hoz zá já ru lá sá val ki adott en ge -
dé lye alap ján ad ha tó. Az en ge dély irán ti ké re lem hez az
üze mel te tõ nek csa tol ni kell a biz ton sá gi je len tés vagy biz -
ton sá gi elem zés egy-egy pél dá nyát.

(2) Amennyi ben a biz ton sá gi je len tés vagy biz ton sá gi
elem zés vé den dõ ada tot tar tal maz, az üze mel te tõ egy ide -
jû leg a nyil vá nos ság ra hoz ha tó, vé den dõ ada tot nem tar tal -
ma zó biz ton sá gi je len tést vagy biz ton sá gi elem zést is kö -
te les a ha tó ság ré szé re be nyúj ta ni.”

4.  § A Kat. a kö vet ke zõ 30/A.  §-sal egé szül ki:
„30/A.  § (1) Amennyi ben a biz ton sá gi je len tés vagy biz -

ton sá gi elem zés nem fe lel meg a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek, an nak a ha tó ság hoz
tör té nõ be ér ke zé sé tõl szá mí tott negy ven öt na pon be lül a
ha tó ság hi ány pót lás ra hív ja fel az üze mel te tõt. A szak -
hatósági el já rás ban a szak ha tó ság a meg ke re sés tõl szá mí -
tott har minc na pon be lül ér te sí ti a ha tó sá got a hi ány pót lás
szük sé ges sé gé rõl.

(2) Ha az üze mel te tõ nem vagy nem meg fe le lõ mó don
tesz ele get a ve szé lyes ipa ri üzem re vo nat ko zó biz ton sá gi
je len tés sel vagy biz ton sá gi elem zés sel kap cso la tos hi ány -
pót lá si fel hí vás nak és a biz ton sá gi je len tés ben vagy biz -
ton sá gi elem zés ben a biz ton sá gos üze mel te tést bi zo nyí ta -
ni nem tud ja, an nak tel je sí té sé ig a ha tó ság a ve szé lyes te -
vé keny ség vég zé sét kor lá toz hat ja vagy fel füg geszt he ti.

(3) A ha tó ság és a szak ha tó ság a biz ton sá gi je len tés
vagy biz ton sá gi elem zés va ló ság tar tal mát hely szí ni szem -
le ke re té ben is el len õriz he ti, en nek so rán a tény ál lás tisz tá -
zá sa ér de ké ben sze mé lyes ada to kat tar tal ma zó ira tot, nyil -
ván tar tást vagy adat bá zist le fog lal hat.”

5.  § A Kat. 31.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„31.  § (1) A ve szé lyes ipa ri üze mek meg va ló sí tá sát, bõ -

ví té sét, meg szün te té sét, il let ve azok ve szé lyes sé gi öve ze ti
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ha tá ra it fel kell tün tet ni a kü lön jog sza bá lyok sze rin ti te rü -
let fej lesz té si és te le pü lés ren de zé si ter vek ben. A ve szé -
lyes sé gi öve ze ten be lü li fej lesz té sek kel kap cso la tos el já rá -
si ren det a biz ton sá gi kö ve tel mé nyek figye lembe véte lével
kü lön jog sza bály ban kell sza bá lyoz ni.

(2) Az üze mel te tõ a ha tó ság szá má ra kö te les ha la dék ta -
la nul be je len te ni

a) a ve szé lyes ipa ri üzem, ve szé lyes lé te sít mény be zá -
rá sát,

b) a ve szé lyes te vé keny ség ide ig le nes meg szün te té sét,
va la mint a ve szé lyes te vé keny ség új bó li meg kez dé sét,

c) a mû kö dõ ve szé lyes ipa ri üzem je len tõs bõ ví té sét
vagy ha a ve szé lyes ipa ri üzem, ve szé lyes lé te sít mény, tá -
ro ló be ren de zés vagy a tech no ló gi ai el já rás, vagy az al kal -
ma zott ve szé lyes anya gok jel le ge, vagy fi zi kai tu laj don sá -
ga a biz ton ság ra ki ha tó an lé nye ge sen meg vál to zik.

(3) A (2) be kez dés c) pont sze rin ti be je len tés hez csa tol -
ni kell az új kö rül mé nyek re vo nat ko zó biz ton sá gi je len tést
vagy biz ton sá gi elem zést.

(4) A ve szé lyes te vé keny ség egé szét, il le tõ leg a vé de ke -
zés bel sõ (lé te sít mé nyi) rend sze rét érin tõ je len tõs vál toz ta -
tás ese tén új biz ton sá gi je len tést, il le tõ leg biz ton sá gi elem -
zést kell ké szí te ni vagy a meg lé võt ki kell egé szí te ni, ame -
lyet a ve szé lyes te vé keny ség meg kez dé se elõtt a ké re lem -
mel együtt meg kell kül de ni a ha tó ság nak. Ha a ha tó ság a
ké rel met el uta sít ja, a meg vál toz ta tott ve szé lyes te vé keny -
ség nem kezd he tõ meg.”

6.  § (1) A Kat. 32.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Amennyi ben a ve szé lyes ipa ri üzem ben a ve szé lyes 
anya gok mennyi sé ge el éri a jog sza bály ban meg ha tá ro zott
alsó kü szöb ér té ket, de nem éri el a fel sõ kü szöb ér té ket, az
üze mel te tõ a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint 
biz ton sá gi elem zést ké szít és a ha tó ság hoz el fo ga dás ra be -
nyújt ja.”

(2) A Kat. 32.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) A biz ton sá gi elem zést, mû kö dõ ve szé lyes ipa ri
üzem ese tén a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott idõ sza -
kon ként, de leg alább öt éven ként az üze mel te tõ fe lül vizs -
gál ja és szük ség sze rint mó do sít ja. A fe lül vizs gá lat ered -
mé nyét, il let ve a mó do sí tott biz ton sá gi elem zést a ha tó ság
ré szé re meg kül di. A ha tó ság a biz ton sá gi elem zés alap ján
dönt az en ge dély meg hosszab bí tá sá ról, il let ve an nak fel té -
te le i rõl.”

7.  § A Kat. 33.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„33.  § (1) Amennyi ben a ve szé lyes ipa ri üzem ben a ve -

szé lyes anya gok mennyi sé ge el éri vagy meg ha lad ja a jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott fel sõ kü szöb ér té ket, az üze mel -
te tõ a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint biz -
ton sá gi je len tést ké szít és a ha tó ság hoz el fo ga dás ra be -
nyújt ja.

(2) A biz ton sá gi je len tést, mû kö dõ ve szé lyes ipa ri üzem 
ese tén a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott idõ sza kon -

ként, de leg alább öt éven ként az üze mel te tõ fe lül vizs gál ja
és szük ség sze rint mó do sít ja. A fe lül vizs gá lat ered mé nyét, 
il let ve a mó do sí tott biz ton sá gi je len tést a ha tó ság ré szé re
meg kül di. A ha tó ság a je len tés alap ján dönt az en ge dély
meg hosszab bí tá sá ról, il let ve an nak fel té te le i rõl.”

8.  § A Kat. a kö vet ke zõ 33/A.  §-sal egé szül ki:
„33/A.  § A ha tó ság a hoz zá be nyúj tott biz ton sá gi je len -

tés vagy biz ton sá gi elem zés vizs gá la ta alap ján ál la pít ja
meg a do mi nó ha tás ban érin tett ve szé lyes ipa ri üze mek kö -
rét. A ha tó ság a do mi nó ha tás ban érin tett üze mek irá nyá ba
in téz ke dik a ve szé lyes ipa ri üze mek ve szé lyes anya gok kal
kap cso la tos sú lyos bal eset-meg elõ zé si cél ki tû zé se i nek,
biz ton sá gi irá nyí tá si rend sze ré nek, bel sõ vé del mi ter ve i -
nek össze han go lá sá ra a biz ton sá gi je len tés vagy biz ton sá -
gi elem zés so ron kí vü li fe lül vizs gá la tá nak kez de mé nye zé -
sé vel. A ha tó ság az in téz ke dé se i rõl tá jé koz tat ja a kül sõ vé -
del mi ter vek és a la kos sá gi tá jé koz ta tók el ké szí té sé ben
érin tet te ket.”

9.  § A Kat. 34.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„34.  § (1) A ha tó ság a biz ton sá gi je len tés és a biz ton sá gi 

elem zés meg kül dé sé vel ér te sí ti a ve szé lyez te tett te le pü lé -
sek pol gár mes te re it, a ve szé lyez te tett fõ vá ro si ke rü le tek
pol gár mes te re it (a továb biak ban együtt: a ve szé lyez te tett
te le pü lé sek pol gár mes te rei), va la mint a fõ vá ros ban a fõ -
pol gár mes tert az új ve szé lyes ipa ri üzem épí té sé vel vagy a
már mû kö dõ ve szé lyes ipa ri üzem je len tõs bõ ví té sé vel
kap cso la tos en ge dé lye zé si el já rás megindításáról.

(2) A biz ton sá gi je len tés nyil vá nos és a ve szé lyez te tett
te le pü lés pol gár mes te ré nek biz to sí ta nia kell, hogy abba a
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak nak meg fele lõen
bár ki be te kint hes sen. Amennyi ben a biz ton sá gi je len tés
vé den dõ ada tot is tar tal maz, ak kor az üze mel te tõ ál tal ké -
szí tett, a biz ton sá gi je len tés nek a vé den dõ ada tot nem tar -
tal ma zó vál to za ta bo csát ha tó nyil vá nos meg te kin tés re.”

10.  § A Kat. a kö vet ke zõ 34/A.  §-sal egé szül ki:
„34/A.  § (1) A vé den dõ ada tot tar tal ma zó biz ton sá gi je -

len tés be, il let ve biz ton sá gi elem zés be csak az üze mel te tõ
vagy írás ban meg ha tal ma zott kép vi se lõ je, a ha tó ság és a
szak ha tó ság el já rás ban érin tett kép vi se lõi (a továb biak ban
együtt: el já rás ban érin tett fe lek), va la mint a kü lön jog sza -
bály alap ján arra jo go sul tak te kint het nek be.

(2) A nyil vá nos ság ra hoz ha tó biz ton sá gi je len tés rõl, il -
let ve biz ton sá gi elem zés rõl a ha tó ság csak az el já rás ban
érin tett fe lek, a ve szé lyez te tett te le pü lé sek pol gár mes te rei, 
e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott kor mány ren de let ben
meg je lölt szer ve ze tek és a kül sõ vé del mi terv ké szí té sé re
kö te le zet tek ré szé re ad hat má so la tot.”

11.  § A Kat. 35–38.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zé sek lép nek:

„35.  § (1) A kül sõ vé del mi ter ve ket a BM Or szá gos Ka -
taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság ille té kes te rü le ti szer ve a
ve szé lyez te tett te le pü lé sek pol gár mes te re i nek köz re mû -
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kö dé sé vel ké szí ti el. A kül sõ vé del mi ter vek tar tal mi kö ve -
tel mé nye it és el ké szí té sé nek ha tár ide jét kü lön jog sza bály
ál la pít ja meg. A kül sõ vé del mi ter vek el ké szí té sé nek és
gya ko rol ta tá sá nak költ sé ge it a BM Or szá gos Ka taszt ró fa -
vé del mi Fõ igaz ga tó ság sa ját költ ség ve té se ter hé re biz to -
sít ja.

(2) A ha tó ság kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak
sze rint vég zi a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos
bal ese tek meg elõ zé sé vel és el há rí tá sá val, va la mint a be kö -
vet ke zett ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese -
tek ki vizs gá lá sá val kap cso la tos mû sza ki, szer ve zé si és ve -
ze té si in for má ci ók gyûj té sét, ér té ke lé sét és ké szí ti a nyil -
vá nos nem ze ti je len té se ket.

36.  § (1) A te le pí tés he lye sze rint ille té kes pol gár mes -
ter nek az üze mel te tõ vel és a ha tó ság gal együtt mû köd ve
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint biz to sí ta nia
kell, hogy a la kos ság vé le ményt nyil vá nít has son az új
 veszélyes ipa ri üzem en ge dé lyé nek vagy a már mû kö dõ
ve szé lyes ipa ri üzem te vé keny sé gé nek je len tõs vál toz ta tá -
sá ra, il let ve mó do sí tá sá ra vo nat ko zó en ge dély ki adá sa
elõtt.

(2) Kü lön jog sza bály sze rint biz to sí ta ni kell, hogy a ve -
szé lyes ipa ri üzem ve szé lyes sé gi öve ze té nek ha tá rán be lül
tör té nõ fej lesz té sek so rán a la kos ság vé le ményt nyil vá nít -
has son.

37.  § (1) A ha tó ság a ve szé lyes te vé keny ség vég zé sé re
vo nat ko zó ha tá ro za tát a ve szé lyez te tett te le pü lé sek pol -
gár mes te re i nek, az ille té kes he lyi, me gyei vé del mi bi zott -
ság el nö ké nek, va la mint a fõ vá ros ban a fõ pol gár mes ter nek 
meg kül di.

(2) A ha tó ság a ve szé lyes te vé keny ség vég zé sé re vo nat -
ko zó ha tá ro za tá nak ki adá sát köve tõen a ve szé lyes te vé -
keny sé get vég zõk rõl tá jé koz tat ja az ille té kes me gyei
( budapesti) rend õr-fõkapitányságot a te rü le ti leg ille té kes
hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó-pa rancs nok sá got, az
 Állami Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat ille té -
kes te rü le ti szer vét, a te rü le ti leg ille té kes kör nye zet vé del -
mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ sé get, va la mint
az Or szá gos Men tõ szol gá lat te rü le ti leg ille té kes men tõ
szer ve ze tét.

38.  § (1) A ha tó ság az üze mel te tõt meg fe le lõ ha tár idõ
meg je lö lé sé vel a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos 
bal eset meg elõ zé sé hez szük sé ges in téz ke dé sek meg té te lé -
re kö te le zi, il le tõ leg a 30.  §-ban meg ha tá ro zott en ge délyt
vissza von ja, ha a biz ton sá gos üze mel te tés fel té te le bár -
mely ok ból hi ány zik. A ha tó ság az elõ írt in téz ke dés meg -
té te lé ig el ren del he ti a ve szé lyes te vé keny ség foly ta tá sá -
nak fel füg gesz té sét.

(2) Ha az üze mel te tõ a biz ton sá gos mû kö dés sel kap cso -
la tos kö te le zett sé ge it nem tel je sí ti vagy a ve szé lyes te vé -
keny sé get ha tó sá gi en ge dély nél kül kez di el, a ve szé lyes
te vé keny ség foly ta tá sát a ha tó ság meg tilt hat ja.

(3) A ha tó ság el ren del he ti az üze mel te tõ költ sé gé re és
ve szé lyé re:

a) a Rend õr ség köz re mû kö dé sé vel – kü lön jog sza bály
sze rint – a ve szé lyes ipa ri üzem ben fog lal koz ta tott vagy
an nak te rü le tén lévõ sze mé lyek nek a ve szé lyes ipa ri üzem
te rü le té re tör té nõ be lé pé sé nek, il let ve az ott-tar tóz ko dá sá -
nak meg til tá sát, a ve szé lyes ipa ri üzem, ve szé lyes lé te sít -
mény he lyi sé ge i nek le zá rá sát és en nek ha tó sá gi pe csét tel
tör té nõ hi te le sí té sét,

b) a ve szé lyes ipa ri üzem, ve szé lyes lé te sít mény biz -
ton sá gi õr zé sét,

c) a ve szé lyes ipa ri üzem ben, ve szé lyes lé te sít mény ben 
ta lál ha tó ve szé lyes anya gok, esz kö zök

ca) el szál lí tá sát,
cb) kör nye zet vé del mi sza bá lyok sze rin ti meg sem mi sí -

té sét,
cc) ve szé lyez te tõ jel le gük meg szün te té sét.
(4) Amennyi ben az üze mel te tõ a ve szé lyes anya gok kal

kap cso la tos sú lyos bal eset tel vagy rend kí vü li ese ménnyel
össze füg gés ben a meg elõ zõ, az el há rí tó, il let ve a kör nye -
ze ti ká ro kat hely re ál lí tó in téz ke dé sek re, va la mint a ve szé -
lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal eset kö rül mé nye i -
nek ki vizs gá lá sá ra vo nat ko zó kö te le zett sé gé nek nem tesz
ele get, a ha tó ság ezek meg té te lé re kö te le zi.”

12.  § A Kat. a kö vet ke zõ 38/A.  §-sal egé szül ki:
„38/A.  § A ha tó ság a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos

sú lyos bal ese tek meg elõ zé se, va la mint a jog sza bály ban, il -
let ve ha tó sá gi ha tá ro zat ban fog lalt kö te le zett sé gek tel je sü -
lé se ér de ké ben a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott gya -
ko ri ság gal ha tó sá gi el len õr zést tart. A hely szí ni el len õr -
zés rõl ké szült jegy zõ köny vet a ha tó ság az üze mel te tõ szá -
má ra az el len õr zés idõ pont já tól szá mí tott har minc  napon
be lül meg kül di.”

13.  § A Kat. 39–41.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zé sek lép nek:

„39.  § Az üze mel te tõ kö te les:
a) gon dos kod ni a kü lön jog sza bály sze rin ti tar tal mi kö -

ve tel mé nyek nek meg fe le lõ olyan bel sõ vé del mi ter vek ki -
dol go zá sá ról és a ha tó ság nak tör té nõ meg kül dé sé rõl, ame -
lyek tar tal maz zák azok nak az esz kö zök nek és an nak az
üzem ve ze té si rend szer nek a le írá sát, amellyel az em be ri
egész ség és a kör nye zet vé del me ma gas szín vo na lon biz -
to sí tott,

b) min den szük sé ges in téz ke dést meg ten ni a ve szé lyes
anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese tek ve szé lye i nek
meg elõ zé sé re, az eset le ges bal eset ha tá sa i nak eny hí té sé re
és az oko zott kör nye ze ti ká rok hely re ál lí tá sá ra,

c) a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal eset
kö rül mé nye it ki vizs gál ni és az ar ról ké szült je len tést a ha -
tó ság ré szé re meg kül de ni, a ha tó ság azt a szak ha tó ság ré -
szé re is el jut tat ja,

d) a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese tet
kö ve tõ le he tõ leg rö vi debb idõn be lül tá jé koz ta tást adni a
ha tó ság szá má ra a be kö vet ke zett ve szé lyes anya gok kal
kap cso la tos sú lyos bal ese tek kö zép- és hosszú távú kö vet -

2006/1. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 175



kez mé nye i nek el há rí tá sa, il let ve a ve szé lyes anya gok kal
kap cso la tos ha son ló sú lyos bal ese tek meg elõ zé se ér de ké -
ben tett in téz ke dé se i rõl.

40.  § Ha a ve szé lyes ipa ri üzem ben vagy a vé del met el -
lá tó szer ve zet ben a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú -
lyos bal eset koc ká za tát nö ve lõ vál toz ta tás tör té nik, az üze -
mel te tõ nek a bel sõ vé del mi ter ve ket pon to sí ta ni kell. Az
üze mel te tõ a bel sõ vé del mi ter ve ket leg alább há rom éven -
ként fe lül vizs gál ja és a ter vek vég re hajt ha tó sá gát a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don gya kor lat tal el len õr -
zi. A ter vek pon to sí tá sá ról, fe lül vizs gá la tá ról és gya ko rol -
ta tá sá ról jegy zõ köny vet kell fel ven ni. A pon to sí tott ter vet
és a fel vett jegy zõ köny ve ket meg kell kül de ni a ha tó ság -
nak.

41.  § A ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal -
ese tek kö vet kez mé nye i nek csök ken té sé re vo nat ko zó ve -
szé lyes ipa ri üze men be lü li fel ada ta it az üze mel te tõ nek a
bel sõ vé del mi terv ben, míg az érin tett ál la mi és ön kor -
mány za ti szer vek ve szé lyes ipa ri üze men kí vü li fel ada ta it
a kül sõ vé del mi terv ben kell meg ha tá roz ni.”

14.  § A Kat. 43.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„43.  § Az üze mel te tõ kö te les az ille té kes me gyei ka -
taszt ró fa vé del mi igaz ga tó ság, a fõ vá ros ban a Fõ vá ro si
Pol gá ri Vé del mi Igaz ga tó ság ügye le ti szol gá la ta út ján a
ha tó sá got, to váb bá az ille té kes vé del mi bi zott ság el nö két
és a ve szé lyez te tett te le pü lé sek pol gár mes te re it ha la dék ta -
la nul tá jé koz tat ni:

a) a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal eset,
rend kí vü li ese mény kö rül mé nye i rõl,

b) a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal eset -
ben, rend kí vü li ese mény ben sze rep lõ ve szé lyes anya -
gokról,

c) a la kos ság ra, az anya gi ja vak ra és a kör nye zet re gya -
ko rolt ha tá sok ér té ke lé sé hez szük sé ges ada tok ról,

d) a meg tett in téz ke dé sek rõl.”

15.  § A Kat. 50.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az Eu ró pai Unió jo gá nak való meg fe le lés
50.  § Ez a tör vény a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos

sú lyos bal ese tek ve szé lye i nek el len õr zé sé rõl  szóló, 1996.
de cem ber 9-i 96/82/EK ta ná csi irány elv nek, va la mint az
azt mó do sí tó, 2003/105/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi
irány elv nek való meg fe le lést szol gál ja.”

16.  § A Kat. 53.  §-ának d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap nak az ille té kes mi nisz te rek, hogy
ren de let ben sza bá lyoz zák:]

„d) a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese -
tek meg elõ zé sé vel kap cso lat ban a ter ve zé si, je len té si,

adat köz lé si, együtt mû kö dé si fel ada to kat, va la mint a ko rai
ri asz tá si tech ni kai rend szer lét re ho zá sá nak és mû kö dé sé -
nek sza bá lya it.”

Záró rendelkezések

17.  § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé -
tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

(2) Az e tör vény ha tály ba lé pé sé nek nap ján már üze me lõ 
vagy épí tés alatt álló ve szé lyes ipa ri üzem üze mel te tõ je a
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint a ha tó ság
szá má ra be je len tést tesz, il let ve el ké szí ti a biz ton sá gi je -
len tést vagy biz ton sá gi elem zést és a ha tó ság hoz be nyújt -
ja. A ha tó ság a biz ton sá gi je len tés, il let ve biz ton sá gi elem -
zés alap ján ha tá roz a ve szé lyes te vé keny ség vég zé sé nek
fel té te le i rõl.

(3) Az el já rá sok ra a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és
szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi
CXL. tör vény sza bá lya it az zal az el té rés sel kell al kal maz -
ni, hogy a ha tó sá gi el já rá sok ban a biz ton sá gi je len tés vagy
biz ton sá gi elem zés be nyúj tá sa elekt ro ni kus úton nem gya -
ko rol ha tó.

(4) E tör vénynek a 17.  § (1) be kez dé se sze rin ti ha tály ba -
lé pé sé vel egy ide jû leg a ka taszt ró fa vé de lem mel össze -
függõ egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi
XCVI. tör vény 17.  §-ának (2) be kez dé se és 19.  §-a, va la -
mint az egyes tör vények kör nye zet vé del mi célú mó do sí tá -
sá ról  szóló 2001. évi LV. tör vény 23.  §-ának (1) és (3) be -
kez dé se ha tá lyát vesz ti.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

18.  § Ez a tör vény

a) a Ta nács 96/82/EK irány el ve (1996. de cem ber 9.) a
ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese tek ve szé -
lye i nek el len õr zé sé rõl,

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2003/105/EK
irány el ve (2003. de cem ber 16.) a ve szé lyes anya gok kal
kap cso la tos sú lyos bal ese tek ve szé lye i nek el len õr zé sé rõl

 szóló 96/82/EK ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról, 1. cikk
(1) be kez dés, 1. cikk (2) be kez dés b) pont, 1. cikk (4) be -
kez dés, 1. cikk (7) és (8) be kez dés ben fog lal tak nak való
meg fe le lést szol gál ja.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

176 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/1. szám



2006. évi IX.
törvény

a közúti közlekedésrõl szóló
1988. évi I. törvény módosításáról*

1.  § A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
(a továb biak ban: Kkt.) 11.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A köz utak tér sé gi há ló za tá nak ter ve zé se so rán
– a köz utak nyom vo na lá nak ki je lö lé sé nél, az út ka te gó ria
és ke reszt met sze ti meg ol dás ki vá lasz tá sá nál, va la mint a
meg va ló sí tás idõ be li üte me zé sé nél – a kö vet ke zõ gaz da sá -
gi, tár sa dal mi és kör nye ze ti szem pon to kat és ha tá so kat
kell együt te sen ér té kel ni, és figye lembe ven ni:

a) a lé te sí tés, a fel újí tás, az üze mel te tés és a hasz ná lat
köz vet len tár sa dal mi költ sé ge,

b) a köz le ke dés-biz ton sá gi szem pont ból vár ha tó ha tá -
sok,

c) a te le pü lé si kör nye zet re gya ko rolt ha tá sok,
d) a ter mé sze ti és kul tu rá lis örök sé gi ér té kek re, ter mé -

sze ti te rü le tek re, tá jak ra és Na tu ra 2000 te rü le tek re, va la -
mint a ter mé sze ti erõ for rá sok ra, kü lö nö sen a ter mõ föld re
gya ko rolt ha tá sok és koc ká za tok,

e) az el ér he tõ ség-ja vu lás ból fa ka dó tér sé gi gaz da ság -
élén kí tõ ha tás,

f) nem zet kö zi együtt mû kö dés elõ se gí té se,
g) a hát rá nyos tér sé gek, te le pü lé sek fel zár kóz ta tá sá nak 

cél ja,
h) az or szá gos, re gi o ná lis, ki emelt tér sé gi, me gyei, va -

la mint he lyi te rü let fej lesz té si és -ren de zé si cé lok,
i) a köz út há ló zat-fej lesz tés sel szo ro san össze füg gõ

egyéb sa já tos szem pon tok, kü lö nös te kin tet tel a honvé -
delmi, ide gen for gal mi és vi dék fej lesz té si szem pon tok ra.”

2.  § A Kkt. 15.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) Az (1) be kez dés ben, to váb bá a 33.  § (2) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott dí jak és pót dí jak be fi ze té sé rõl az igény -
be vevõ kö te les gon dos kod ni.”

3.  § (1) A Kkt.18.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A köz úti jár mû ve ze tõk és a köz úti köz le ke dé si
szak em be rek tan fo lya mi kép zé se, to vább kép zé se és után -
kép zé se a köz le ke dé si ha tó ság en ge dé lye alap ján végez -
hetõ. Az is ko la ve ze tõi, a szak ok ta tói és a vizs ga biz to si te -
vé keny ség az erre vo nat ko zó jo go sult ság meg szer zé se
alap ján vé gez he tõ. A tan fo lya mi kép zést, to vább kép zést
és után kép zést a köz le ke dé si ha tó ság el len õr zi, il le tõ leg
el lát ja an nak szak fel ügye le tét.”

(2) A Kkt.18.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2005. de cem ber 19-i ülésnapján fo gad ta el.

„(8) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott tan fo lya mi kép -
zés ben az is ko la ve ze tõ és a szak ok ta tó, il le tõ leg a tan -
folyami kép zést kö ve tõ vizs gáz ta tás ban a vizs ga biz tos ab -
ban az eset ben ve het részt, ha erre vo nat ko zó ké pe sí tés sel
ren del ke zik és a köz le ke dé si ha tó ság erre vo nat ko zó név -
jegy zék be fel vet te.”

(3) A Kkt. 18.  §-ának (10) be kez dé se a kö vet ke zõ
f) pont tal egé szül ki, egy ide jû leg a be kez dés szá mo zá sa
(11) be kez dés re vál to zik és a pa rag ra fus a kö vet ke zõ
(10) és (12) be kez dés sel egé szül ki:

[(10) Az is ko la ve ze tõt, a szak ok ta tót és a vizs ga biz tost a
köz le ke dé si ha tó ság a név jegy zék bõl tör li, ha:]

„f) az is ko la ve ze tõi, a szak ok ta tói és a vizs ga biz to si te -
vé keny ség re kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ren del -
ke zé se ket is mé tel ten meg sér ti.”

„(10) A (9) be kez dés a), h) és j) pont já ban meg ha tá ro -
zott ada tok nyil vá no sak.”

„(12) A (10) be kez dés f) pont já ban meg ha tá ro zott eset -
ben a név jegy zék bõl való tör lés ha tá ro zott idõ re, leg fel -
jebb azon ban öt évre tör tén het.”

4.  § A Kkt. 20.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„20.  § (1) Az e tör vény ben, va la mint kü lön jogsza -
bályban

a) meg ha tá ro zott en ge dély hez, be je len té si kö te le zett -
ség hez és meg ha tá ro zott ok mány meg lé té hez kö tött bel -
föl di vagy nem zet kö zi köz úti köz le ke dé si szol gál ta tás ra
(áru fu va ro zás ra és sze mély szál lí tás ra),

b) meg ha tá ro zott ok mány meg lé té hez kö tött sa ját szám -
lás áru- és sze mély szál lí tás ra,

c) a köz úti szál lí tás ra vo nat ko zó egyes szo ci á lis sza -
bályok össze han go lá sá ról  szóló, 1985. de cem ber 20-i
3820/85/EGK ta ná csi ren de let ben és e tör vény ben a ve ze -
té si idõ re, a meg sza kí tás ra és pi he nõ idõ re, to váb bá nem -
zet kö zi köz úti fu va ro zást vég zõ jár mû vek sze mély ze té nek 
mun ká já ról  szóló 2001. évi IX. tör vénnyel ki hir de tett Eu -
ró pai Meg ál la po dás ban (AETR) a ve ze té si idõ re, a meg -
szakításra és pi he nõ idõ re,

d) a köz úti köz le ke dés ben hasz nált me net író ké szü lé -
kek rõl  szóló, 1985. de cem ber 20-i 3821/85/EGK ta ná csi
ren de let ben és az e tör vény ben a me net író ké szü lék és ta -
cho gráf ko rong hasz ná la tá ra,

e) a ve szé lyes árut szál lí tó köz úti jár mû re és an nak sze -
mély ze té re, az áru fel adó já ra, át me ne ti tá ro ló já ra és fo ga -
dó já ra, il le tõ leg to váb bí tá sá ra,

f) a gyor san rom ló élel mi sze rek és élõ ál la tok köz úti
szál lí tá sá ra,

g) a bé relt jár mû vek kel vég zett köz úti áru szál lí tás ra,
h) a köz úti köz le ke dé si szol gál ta tá si és be je len té si kö -

te le zett ség hez kö tött áru- és sze mély szál lí tá si, to váb bá a
sa ját szám lás szál lí tá si te vé keny sé get vég zõ jár mû vek mû -
sza ki és kör nye zet vé del mi tu laj don sá ga i ra,

i) a nem zet kö zi kom bi nált áru fu va ro zás ra,

vo nat ko zó ren del ke zé sek meg sér tõi bír sá got kö te le sek
 fizetni.
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(2) A bír sá go lás sal kap cso la tos el já rás le foly ta tá sá ra – a 
(11) be kez dés ben meg ha tá ro zott el len õr zé si jo go sult ság -
hoz iga zo dó an – a köz le ke dé si ha tó ság, a vám ha tó ság, a
rend õrség és a Ha tár õr ség, a c) pont ban fog lal tak te kin te té -
ben a mun ka ügyi ha tó ság is (a továb biak ban együtt: el já ró
ha tó ság) jo go sult.

(3) Az el já ró ha tó ság – a (7) be kez dés ben meg ha tá ro zott 
eset ben – a bír ság ki ve té sé rõl  szóló elsõ fokú ha tá ro zat
azon na li vég re haj tá sát ren del he ti el. A bír sá go lás sal kap -
cso la tos el já rás ban a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
ren del ke zé se ket az e tör vény ben fog lalt el té ré sek kel kell
al kal maz ni.

(4) Az (1) be kez dés ben fog lalt ren del ke zé sek meg sér tõ -
jé vel szem ben 50 000 fo rint tól 800 000 fo rin tig ter je dõ bír -
ság szab ha tó ki. Az egyes ren del ke zé sek meg sér té se ese -
tén ki szab ha tó bír sá gok össze gét kü lön jog sza bály ha tá -
roz za meg.

(5) A be sze dett bír ság össze ge az el já ró ha tó sá got il le ti
meg.

(6) A ki ve tett bír ság össze gé nek meg fi ze té se meg -
határozott szám la szám ra tör té nõ be fi ze tés sel tör tén het. A
meg fi ze tett bír ság, il le tõ leg a pénz kö ve te lés biz to sí tás
össze gét kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint, az azt
meg ál la pí tó ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé ig le tét ként kell
ke zel ni.

(7) A jár mû vet a bír ság, il le tõ leg a pénz kö ve te lés biz to -
sí tás meg fi ze té sé ig – az erre vo nat ko zó kü lön ha tá ro zat ki -
adá sa nél kül – vissza le het tar ta ni.

(8) A jár mû ré szé re, a vissza tar tás ide jé re vá ra ko zó
 helyet kell ki je löl ni és a jár mû for gal mi en ge dé lyét – az el -
is mer vény egy ide jû ki ál lí tá sa és jár mû ve ze tõ ré szé re tör -
ténõ át adá sa mel lett – a vissza tar tás idõ tar ta má ra el kell
ven ni.

(9) A jár mû ve ze tõ jét az át vé tel el is me ré se mel lett an -
gol, né met vagy orosz nyel ven a kü lön jog sza bály ban fog -
lal tak sze rint írás ban tá jé koz tat ni kell a (8) be kez dés sze -
rint ki je lölt vá ra ko zá si hely rõl és an nak meg kö ze lí té si út -
vo na lá ról, to váb bá a bír sá go lá si el já rás le foly ta tá sá val
kap cso la tos kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ren del ke -
zé sek rõl.

(10) A jár mû vissza tar tá sá ból ere dõ, az üzem ben tar tót
ért ká rért az el já ró ha tó ság fe le lõs ség gel nem tar to zik.

(11) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén ma gyar vagy kül -
föl di rend szá mú köz úti jár mû vel vég zett te vé keny ség re az
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ren del ke zé sek meg tar tá sát

a) nem zet kö zi for ga lom ban a ha tár õr ség, a vám ha tó ság 
és a köz le ke dé si ha tó ság,

b) bel föl di for ga lom ban a köz le ke dé si ha tó ság,
c) az (1) be kez dés c) pont ja te kin te té ben a mun ka ügyi

ha tó ság is,
d) az (1) be kez dés c)–e) pont jai te kin te té ben kü lön jog -

sza bály alap ján a rend õrség

jo go sult el len õriz ni. A bel föl di for ga lom el len õr zé sé be a
vám ha tó ság is be von ha tó.

(12) Amennyi ben a köz úti jár mû vel vég zett te vé keny -
ség az (1) be kez dés a)–i) pont ja i ban meg je lölt ren del ke zé -
sek nek a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ha tá ron tör -
té nõ be lé pés al kal má val nem fe lel meg, a vám ha tó ság és a
Ha tár õr ség az (1) be kez dés ben meg je lölt bír sá go lá si el já -
rás meg in dí tá sa nél kül a köz úti jár mû be lé pé sét meg ta gad -
hat ja, és er rõl a Köz le ke dé si Fõ fel ügye le tet ha la dék ta la nul 
ér te sí ti.”

5.  § (1) A Kkt. 29.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A köz for ga lom elõl el zárt ma gán utat a köz for ga -
lom szá má ra meg nyit ni, vagy a köz for ga lom elõl el nem
zárt ma gán utat a köz for ga lom elõl el zár ni a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott mó don, a ma gán út tu laj do no sá nak
(ke ze lõ jé nek) a ké rel mé re, a köz le ke dé si ha tó ság en ge dé -
lyé vel sza bad. A ma gán út köz for ga lom szá má ra való meg -
nyi tá sá nak, il let ve el zá rá sá nak té nyét az in gat lan-nyil ván -
tar tás ba be kell je gyez ni. A be jegy zést a tu laj do nos nak
(ke ze lõ nek) kell kez de mé nyez nie. A kü lön jog sza bá lyok -
ban meg ha tá ro zott lé te sít mé nyek ese té ben, ahol a jog sza -
bály a lé te sít mény épí té sé hez és mû kö dé sé hez a köz úti
meg kö ze lí tés biz to sí tá sát írja elõ, a lé te sít mé nyek épí té si,
il let ve mû kö dé si en ge dé lyé nek ki adá sá hoz a meg kö ze lí tõ
út köz le ke dé si ha tó ság en ge dé lyé vel tör té nõ ki ala kí tá sa és
köz út tá tör té nõ át mi nõ sí té se szük sé ges.”

(2) A Kkt. 29.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(5) A jár dák és gya log utak épí té sé nek, kor sze rû sí té sé -
nek és meg szün te té sé nek (el bon tá sá nak) en ge dé lye zé se,
va la mint ezek nem köz le ke dé si célú igény be vé te lé vel kap -
cso la tos köz le ke dé si ha tó sá gi el já rás le foly ta tá sa a ki emelt 
épí té si ha tó ság – a fõ vá ros ban a ke rü le ti ön kor mány zat
jegy zõ jé nek – ha tás kö ré be tar to zik.”

6.  § A Kkt. 29/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„29/A.  § (1) A köz le ke dé si ha tó ság az en ge dély nél kü li
vagy az en ge dély tõl el té rõ út épí tés, út meg szün te tés, el -
bon tás ese tén, il let ve az en ge dély nél kü li for ga lom ba he -
lye zés ese tén az épít te tõt ha tá ro zat tal bír ság meg fi ze té sé re
kö te le zi.

(2) A bír ság
a) az en ge dély nél kü li út épí tés, út meg szün te tés, el bon -

tás ese tén az út ügyi ha tó sá gi el já rá sért fi ze ten dõ díj tíz sze -
re sé ig, en ge dély tõl el té rõ út épí tés, út meg szün te tés, el bon -
tás ese tén öt szö rö sé ig,

b) az en ge dély nél kü li for ga lom ba he lye zés ese tén a
for ga lom ba he lye zé si el já rá si díj öt szö rö sé ig
ter jed het.

(3) A bír ság is mé tel ten ki szab ha tó. A be sze dett bír ság
össze ge a köz le ke dé si ha tó sá got il le ti meg.”

7.  § A Kkt. 29/B.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
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[(2) Az utak épí té sé nek, for ga lom ba he lye zé sé nek és
meg szün te té sé nek en ge dé lye zé sé rõl  szóló kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott]

„b) en ge dé lye zé si el já rá sok ban az el já rás meg in dí tá sá -
ról a köz le ke dé si ha tó ság nyolc na pon be lül, il le tõ leg
amennyi ben köz meg hall ga tás, hely szí ni szem le meg tar tá -
sa szük sé ges, az ar ról  szóló ér te sí tés sel egy ide jû leg ér te sí ti 
az ügy fe le ket – ide ért ve a kül föl di ügy fe le ket is – hir det -
mé nyi úton, to váb bá köz hír ré té tel út ján.”

8.  § A Kkt. 32.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„32.  § (1) Az út há ló zat köz utak ból és a köz for ga lom

elõl el nem zárt ma gán utak ból áll. A köz utak or szá gos
köz utak és he lyi köz utak. Az or szá gos köz utak az ál lam tu -
laj do ná ban, a he lyi köz utak – be le ért ve a ke rék pár uta kat
is – a te le pü lé si ön kor mány za tok tu laj do ná ban van nak.
Az egyéb jogi sze mé lyek, a jogi sze mé lyi ség gel nem ren -
del ke zõ gaz da sá gi tár sa sá gok, va la mint a ma gán sze mé -
lyek tu laj do ná ban álló te rü le ten lévõ utak ma gán utak.
 Magánútnak kell te kin te ni az ál lam vagy az ön kor mány zat
tu laj do ná ban álló te rü le ten lévõ, köz for ga lom elõl el zárt
utat, to váb bá az ál lam tu laj do ná ban, va la mint a kör nye zet -
vé del mi és víz ügyi igaz ga tó sá gok ke ze lé sé ben lévõ el sõ -
ren dû ár víz vé del mi fõ vo na la kon a ke rék pá ros for ga lom
szá má ra meg nyi tott utat is.

(2) A köz uta kat az in gat lan-nyil ván tar tás ban köz út ként
kell fel tün tet ni. Nem kell az in gat lan-nyil ván tar tás ban
köz út ként fel tün tet ni a köz par kok ban el he lyez he tõ épü le -
tek meg kö ze lí té sé hez és a köz par kok, va la mint a te rü le tü -
kön el he lyez ke dõ lé te sít mé nyek par ko lá si igé nyé nek ki -
elé gí té sé hez szük sé ges uta kat és par ko ló kat, to váb bá a
köz par kok ban levõ vagy azo kon ke resz tül ve ze tõ gya log -
uta kat, gya log- és ke rék pár uta kat, va la mint kerékpár -
utakat.

(3) Ha az (1) be kez dés ben meg je lölt utak for gal mi jel le -
ge (az út je len tõ sé ge, for gal mi ter he lé se és a for ga lom
össze té te le) meg vál to zik, az e tör vény 29.  §-a, il let ve
46.  §-a sze rint ha tás kör rel ren del ke zõ köz le ke dé si ha tó ság
a köz út ke ze lõ jé nek – ma gán út ese té ben tu laj do no sá nak –
ké rel mé re a vo nat ko zó el fo ga dott te rü let-, il let ve te le pü -
lés ren de zé si esz kö zök szük ség sze rin ti mó do sí tá sát köve -
tõen az or szá gos köz út he lyi köz út tá, a he lyi köz út or szá -
gos köz út tá vagy ma gán út tá, a ma gán út he lyi köz út tá
 minõsítésérõl ha tá ro za tot hoz. Az utak tu laj do no sai ezt
köve tõen az utak tu laj don jo gá nak egy más ja vá ra, té rí tés
nél kül tör té nõ át adá sá ról a vál to zá sok in gat lan-nyil ván tar -
tá son való át ve ze té sé re al kal mas meg ál la po dást köt nek.

(4) Az e tör vény 8.  §-a (1) be kez dé sé nek h) pont já ban,
to váb bá a 11.  § (2) be kez dé sé ben és a 34.  § (1) be kez dé sé -
ben, va la mint más jog sza bály ban meg ha tá ro zott, az or szá -
gos köz út há ló zat üze mel te té sé re, fenn tar tá sá ra és fej lesz -
té sé re vo nat ko zó ál la mi fel ada tok pénz ügyi for rá sa it az
éves költ ség ve té si tör vény ben fe je ze ti ke ze lé sû cél elõ -
irány zat ként kell meg ál la pí ta ni. En nek ke ze lé sét a mi nisz -
ter ál tal ala pí tott költ ség ve té si szerv vég zi.”

9.  § (1) A Kkt. 33.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) A köz út ke ze lõi:]
„c) a he lyi köz utak te kin te té ben a he lyi ön kor mány zat; a 

kon cesszi ós szer zõ dés alap ján mû köd te tett he lyi köz utak
és mû tár gya ik te kin te té ben a kon cesszi ós tár sa ság, il le tõ -
leg a 9/B.  § (2) be kez dé se sze rint szer zõ dés alap ján az zal
meg bí zott gaz dál ko dó szer ve zet;”

(2) A Kkt. 33.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az or szá gos köz utak ke ze lõ i nek te vé keny sé gét a
mi nisz ter ál tal ala pí tott költ ség ve té si szerv han gol ja össze, 
az út ke ze lõi szol gál ta tást fi nan szí roz za és – az üze mel te -
tés re vo nat ko zó szer zõ dés ben meg ha tá ro zott – szol gál ta -
tá si szín vo nal biz to sí tá sát el len õr zi.”

10.  § A Kkt. 36.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az igény be vé telt kérõ a hoz zá já ru lás meg ta ga dá sa
 miatt vagy a meg ál la pí tott fel té te lek kel szem ben, vagy ha
a köz út ke ze lõ a hoz zá já ru lás meg adá sá ról vagy meg ta ga -
dá sá ról a rá kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ha tár idõn
be lül nem nyi lat ko zik, a köz le ke dé si ha tó ság hoz for dul -
hat, amely az igény be vé telt en ge dé lyez he ti, il le tõ leg a fel -
té te le ket mó do sít hat ja.”

11.  § A Kkt. 42/A.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A köz út ke ze lõ jé nek hoz zá já ru lá sa szük sé ges
a) kül te rü le ten a köz út ten ge lyé tõl szá mí tott öt ven mé -

te ren, au tó pá lya, au tó út és fõ út vo nal ese tén száz mé te ren
be lül épít mény el he lye zé sé hez, kõ, ka vics, agyag, ho mok
és egyéb ás vá nyi nyers anyag ki ter me lé sé hez, va la mint a
köz út te rü le té nek ha tá rá tól szá mí tott tíz mé ter tá vol sá gon
be lül fa ül te té sé hez vagy ki vá gá sá hoz,

b) bel te rü le ten – a köz út mel lett – ipa ri, ke res ke del mi,
ven dég lá tó-ipa ri, to váb bá egyéb szol gál ta tá si célú épít -
mény épí té sé hez, bõ ví té sé hez, ren del te té sé nek meg vál toz -
ta tá sá hoz, va la mint a sza bá lyo zá si terv ben sze rep lõ, köz -
le ke dé si, köz mû épí té si te rü le ten be lül nyom vo nal jel le gû
épít mény el he lye zé sé hez, bõ ví té sé hez.

(2) Ha a köz út ke ze lõ je a hoz zá já ru lá sát meg ta gad ja
vagy a hoz zá já ru lás irán ti ké re lem elõ ter jesz tésétõl szá mí -
tott 30 na pon be lül nem nyi lat ko zik, a ké rel me zõ a köz le -
ke dé si ha tó ság hoz for dul hat, amely a te vé keny sé get en ge -
dé lyez he ti és fel té te lek hez köt he ti.”

12.  § A Kkt. 44.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott el len õr zé si fel -
ada tok vég zé sé re az a) pont te kin te té ben a rend õrség, il let -
ve kü lön jog sza bály alap ján a Ha tár õr ség; a b), d) és
h) pon tok te kin te té ben kü lön jog sza bály alap ján a rend -
õrség; a b) és e)–h) pon tok te kin te té ben a köz le ke dé si ha -
tó ság, il le tõ leg kü lön jog sza bály alap ján a Ha tár õr ség;
a c) és d) pon tok te kin te té ben a 20.  § (11) be kez dé sé ben
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meg ha tá ro zott ha tó ság (a továb biak ban együtt: el len õr zõ
ha tó ság) jo go sult. Az a) és h) pon tok te kin te té ben a kül föl -
di jár mû vek el len õr zé sét a rend õrség, a Ha tár õr ség, il let ve
a köz le ke dé si ha tó ság vég zi. Az el len õr zést vég zõ sze mély 
az el len õr zé si jo go sult sá gát kö te les iga zol ni.”

13.  § A Kkt. 44.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép és a § új (4)–(6) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a (4)–(5) be kez dés szá mo zá sa (7)–(8) be -
kez dés re vál to zik:

„(3) Az el len õr zõ ha tó ság jel zé sé re a jár mû ve ze tõ je a
jár mû vet kö te les meg ál lí ta ni, sze mély azo nos sá gát és jár -
mû ve ze té si jo go sult sá gát iga zol ni, a jár mû és tar to zé kai, a
ra ko mány, az ok má nyok el len õr zé sé vel kap cso la tos fel hí -
vás nak ele get ten ni. Az el len õr zés so rán az el len õr zõ ha tó -
ság a jár mû höz és tar to zé ka i hoz, a ra ko mány hoz tar to zó
ok má nyo kat a hely szí nen idõ le ge sen el ve he ti, to váb bá a
jár mû mû sze res el len õr zõ vizs gá la tát vagy kö te le zõ ja ví tá -
sát ren de li el, amely nek a hely szí né re tör té nõ köz le ke dés re 
a jár mû ve ze tõ jét uta sít hat ja. A kö te le zõ en el ren delt ja ví -
tás el vé gez te té sé rõl az el len õr zõ ha tó ság nak meg kell gyõ -
zõd nie, az ez zel kap cso la to san a ha tó ság ré szé rõl fel me rült 
költ sé ge ket az el já ró ha tó ság meg té rít te ti a jár mû üzem -
ben tar tó já val. A jár mû ve ze tõ jé nek ve ze té si és pi he nõ ide -
jé re vo nat ko zó – a 20.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban
meg ha tá ro zott – elõ írások meg sér té se ese tén az el len õr zõ
ha tó ság a pi he nõ idõ le töl té sét ren de li el.

(4) Ha az el len õr zés alá vont jár mû a kü lön jog sza bály -
ban össz tö meg re, ten gely ter he lés re és mé ret re meg ha tá ro -
zott elõ írásoknak nem tesz ele get, il let ve mû sza ki ál la po ta
kü lön jog sza bály sze rint bal eset hez ve zet het, az el len õr zõ
ha tó ság a jár mû to vább köz le ke dé sét – el len õr zé si jegy zõ -
könyv ki ál lí tá sá val, a for gal mi en ge dély idõ le ges, el is mer -
vény át adá sa mel let ti hely szí ni el vé te lé vel és vá ra ko zó -
hely ki je lö lé sé vel is – meg tilt ja. Az el is mer vé nyen fel kell
tün tet ni az el vett for gal mi en ge dély vissza adá sá nak he lyét
is. A jár mû a köz úti for ga lom ban tör té nõ rész vé tel lel – a
to vább köz le ke dés ti lal má ra okot adó sza bály ta lan sá gok
meg szün te té sé ig – a ki je lölt vá ra ko zó he lyet nem hagy hat -
ja el. Ha a jár mû, a hi á nyos sá gok meg ál la pí tá sát köve tõen
– az el len õr zés he lyét – nem a köz úti for ga lom ban tör té nõ
rész vé tel lel hagy ja el és a köz úti for ga lom ba tör té nõ
vissza té ré se egy ér tel mû en ki zár ha tó, az el len õr zõ ha tó ság
el te kint het a vá ra ko zó hely ki je lö lé sé tõl.

(5) A for gal mi en ge dély idõ le ges hely szí ni el vé te lé rõl
ki ál lí tott el is mer vény – a to vább köz le ke dés ti lal má ra okot
adó sza bály ta lan sá gok meg szün te té sét köve tõen – a for -
gal mi en ge dély át vé te lé re és az át vé tel he lyé re tör té nõ
köz le ke dés re jo go sít. A for gal mi en ge dély vissza adást
meg elõ zõ en az el len õr zõ ha tó ság újabb el len õr zést vé gez -
het.

(6) A köz úti el len õr zé sek so rán – ha a jár mû üzem ben -
tar tó ja nincs je len – az el len õr zõ ha tó ság az üzem ben tar tó -
val szem ben hely szí nen al kal ma zott in téz ke dé se i rõl a jár -
mû ve ze tõ jét is tá jé koz tat ja.”

14.  § A Kkt. 45.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A 33.  § (1) be kez dé sé nek a) és b) pont ja i ban meg -
ha tá ro zott köz út ke ze lõk, vagy az ál ta luk meg ál la po dás
alap ján meg bí zott kü lön jog sza bály ban, il let ve az éves
költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány zat mû köd te tõ jé vel kö tött szer zõ dés alap ján meg -
ha tá ro zott gaz dál ko dó szer ve ze tek az út hasz ná la ti díj
meg fizetésének el len õr zé se és pót díj be haj tá sa, va la mint
az e tör vény ben meg ha tá ro zott fel ada ta ik el lá tá sa cél já ból
olyan elekt ro ni kus el len õr zé si rend szer mû köd te té sé re is
jo go sul tak, amely az ér vé nyes mat ri cá val nem ren del ke zõ
gép jár mû rend szá mát, át ha la dá sá nak he lyét és idõ pont ját
az adat el len õr zést köve tõen rög zí ti.”

15.  § A Kkt. 47.  §-ának h), k) és n) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[47.  § E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„h) Út: a jár mû vek és a gya lo go sok köz le ke dé sé re, vagy 

csak a jár mû vek, il let ve csak a gya lo go sok köz le ke dé sé re
szol gá ló, e cél ra lé te sí tett vagy ki je lölt köz te rü let, il le tõ leg 
ma gán te rü let (köz út, ma gán út). Ma gán út nak kell te kin te ni 
az ál lam vagy az ön kor mány zat tu laj do ná ban álló te rü le ten 
lévõ, köz for ga lom elõl el zárt utat is.”

„k) Az út tar to zé ka: a vá ra ko zó hely, pi he nõ hely, a ve -
ze tõ osz lop, a kor lát, az út fenn tar tá si és köz le ke dés biz ton -
sá gi cé lo kat szol gá ló mû sza ki és egyéb lé te sít mény, be ren -
de zés (így kü lö nö sen jel zõ táb la, jel zõ lám pa, se gély ké rõ
te le fon, par ko ló jegy ki adó au to ma ta, so rom pó), a
zajárnyé koló fal és töl tés, az út ke ze lõ je ál tal lé te sí tett hó -
vé dõ er dõ sáv, fa sor vagy cser je sáv (vé del mi ren del te té sû
erdõ),  valamint a köz út ha tá rá tól szá mí tott két mé ter tá vol -
sá gon be lül ül te tett fa, az össze füg gõ üze mi gyü möl csös -
höz tar to zó fák ki vé te lé vel, az út üze mel te té sé hez szük sé -
ges elekt ro ni kus hír köz lõ esz kö zök és há ló za tok.”

„n) Az út te rü le te: az út ha tá rai kö zöt ti te rü let és a hoz -
zá tar to zó föld rész let.”

16.  § (1) A Kkt. 48.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja a kö -
vet ke zõ 11. al pont tal egé szül ki:

[(3) Fel ha tal ma zást kap
a) a Kor mány, hogy]
„11. a köz úti szál lít má nyo zá si te vé keny ség sza bá lya it”,
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

(2) A Kkt. 48.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja a követ -
kezõ 23. al pont tal egé szül ki:

[(3) Fel ha tal ma zást kap
b) a mi nisz ter, hogy]
„23. a köz utak for ga lom biz ton sá gi szem pont jai fe lül -

vizs gá la tá nak (au di tá lá sá nak) szak mai sza bá lya it,”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

17.  § A Kkt. 48.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Az e tör vény ben meg ha tá ro zott dí jat, pót dí jat és
bír sá got – a 9/C.  § (1) be kez dé sé ben, 15.  § (3) be kez dé sé -
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ben és a 33.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott díj ki vé te lé -
vel – a fi ze tés el mu lasz tá sa ese tén adók mód já ra kell be -
haj ta ni.”

18.  § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé -
tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon lép ha tály ba, egy -
ide jû leg a Kkt. 15.  §-ának (2) be kez dé se és 48.  §-a (3) be -
kez dé se a) pont já nak 10. al pont ja ha tá lyát vesz ti.

(2) A Kkt. 20.  §-ának (4) be kez dé se a tör vény ki hir de té -
sét kö ve tõ 46. na pon lép ha tály ba.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sági el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2006. évi X.
tör vény

a szövetkezetekrõl*

Az Or szág gyû lés

– ki in dul va az Al kot mány 12.  §-ából, amely sze rint az
ál lam tá mo gat ja az ön kén tes tár su lá son ala pu ló szövet -
kezeteket,

– fel is mer ve, hogy a szö vet ke ze ti for ma nagy mér ték -
ben ké pes tár sa dal mi erõ for rá so kat moz gás ba hoz ni, az
 elkülönült gaz da sá gi sze rep lõk hely ze tét meg erõ sí te ni,
kö zös sé gi szük ség le te ket ki elé gí te ni, ösz tö nöz ni kí ván ja a
szö vet ke zést és ál la mi esz kö zök kel tá mo ga tást kí ván nyúj -
ta ni a szö vet ke ze ti moz ga lom to vább fej lõ dé sé hez,
a kö vet ke zõ tör vényt al kot ja:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A tör vény alkalmazási köre

1.  § (1) Ez a tör vény sza bá lyoz za a Ma gyar Köz tár sa ság
te rü le tén szék hellyel ren del ke zõ szö vet ke ze tek ala pí tá sát,
szer ve ze tét, mû kö dé sét, fe le lõs sé gét, egye sü lé sét, szét vá -
lá sát, gaz da sá gi tár sa ság gá való át ala ku lá sát, jog utód nél -
kü li meg szû né sét, va la mint tag ja i nak jo ga it, kötelezett -
ségeit.

(2) Ez a tör vény sza bá lyoz za a szö vet ke ze ti szö vet sé gek 
lé te sí té sé nek szö vet ke ze te ket érin tõ sza bá lya it.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2005. de cem ber 19-i ülés nap ján fo gad ta el.

2.  § (1) A biz to sí tó szö vet ke ze tek re és a szö vet ke ze ti
for má ban mû kö dõ pénz ügyi in téz mé nyek re e tör vény ren -
del ke zé se it a kü lön tör vényekben meg ha tá ro zott el té ré -
sek kel és ki egé szí té sek kel kell al kal maz ni.

(2) A la kás szö vet ke ze tek rõl kü lön tör vény ren del ke zik.

3.  § A szö vet ke zet nek és tag ja i nak e tör vény ben nem
sza bá lyo zott va gyo ni és sze mé lyi vi szo nya i ra a Pol gá ri
Tör vény könyv ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

4.  § A szö vet ke ze tek nél fog lal koz ta tott mun ka vál la lók
jo ga i ra és kö te le zett sé ge i re, va la mint a mun ka ügyi kap -
cso la tok ra a Mun ka Tör vény köny ve ren del ke zé se it kell
 alkalmazni.

5.  § A szö vet ke zet ala pí tá sa és mû kö dé se so rán e tör -
vény ren del ke zé se i tõl csak ak kor le het el tér ni, ha az el té -
rést e tör vény meg en ge di.

6.  § A kül föl di szék hellyel ala pí tott szö vet ke ze tet – a
kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott ren del ke zé sek sze rint
Ma gyar or szá gon be jegy zett fi ók te le pe ál tal foly ta tott
 üzletszerû gaz da sá gi te vé keny sé ge so rán – az e tör vény
sze rint ala pí tott szö vet ke ze tek kel azo nos jo gok il le tik
meg, ille tõ leg kö te le zett sé gek ter he lik.

A szövetkezet fogalma

7.  § A szö vet ke zet az alap sza bály ban meg ha tá ro zott
össze gû rész jegy tõ ké vel ala pí tott, a nyi tott tag ság és a vál -
to zó tõke el vei sze rint mû kö dõ, jogi sze mé lyi ség gel ren -
del ke zõ szer ve zet, amely nek cél ja a tag jai gaz da sá gi, va la -
mint más tár sa dal mi (kul tu rá lis, ok ta tá si, szo ci á lis, egész -
ség ügyi) szük ség le tei ki elé gí té sé nek elõ se gí té se.

A szociális szövetkezet fogalma

8.  § (1) A szo ci á lis szö vet ke zet a 7.  §-ban fog lal tak nak
meg fe le lõ olyan szö vet ke zet,

a) amely nek cél ja mun ka nél kü li, ille tõ leg szo ci á li san
hát rá nyos hely zet ben lévõ tag jai szá má ra mun ka fel té te lek
te rem té se, va la mint szo ci á lis hely ze tük ja ví tá sá nak egyéb
mó don tör té nõ elõ se gí té se;

b) amely is ko la szö vet ke zet ként mû kö dik.

(2) A szo ci á lis szö vet ke zet nek a ne vé ben vi sel nie kell a
szo ci á lis szö vet ke zet meg ne ve zést, il let ve – is ko la szö vet -
ke zet ese té ben – az is ko la szö vet ke zet meg ne ve zést.

Jognyilatkozatokkal kapcsolatos rendelkezések

9.  § (1) Az e tör vény ben elõ írt jog nyi lat ko za to kat és
 határozatokat írás ban vagy más bi zo nyít ha tó mó don kell a
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cím zett tu do má sá ra hoz ni, meg ten ni, il let ve meg hoz ni. Ha
e tör vény vagy az alap sza bály va la mely nyi lat ko zat meg -
té te lé re vagy cse lek mény el vég zé sé re ha tár idõt nem ál la -
pít meg, a nyi lat ko za tot vagy a cse lek ményt ha la dék ta la -
nul meg kell ten ni, il let ve ha la dék ta la nul a cím zett tu do -
má sá ra kell hoz ni.

(2) Ha az ira tot pos tán küld ték el, azt a tér ti ve vé nyen
fel tün te tett idõ pont ban, aján lott kül de mény ese té ben
 pedig – az el len ke zõ bi zo nyí tá sá ig – a fel adás tól szá mí tott
ötö dik mun ka na pon a bel föl di cím zett hez meg ér ke zett nek
kell te kin te ni.

(3) Az alap sza bály elõ ír hat ja a tag sá gi jo gok elekt ro ni -
kus ira tok kal, elekt ro ni kus ügy in té zés út ján tör té nõ gya -
kor lá sá nak mód ját és fel té te le it. Ti los az elekt ro ni kus ügy -
in té zés olyan mó don tör té nõ al kal ma zá sa, amely a ta gok
szá má ra a jog gya kor lást meg ne he zí ti, vagy el le he tet le ní ti.

II. Fejezet

SZÖVETKEZET ALAPÍTÁSA

A szövetkezet alapításának személyi feltételei

10.  § (1) Szö vet ke ze tet – ha tör vény el té rõ en nem ren -
del ke zik – leg alább hét ala pí tó tag, rész jegy jegy zé sé nek
kö te le zett sé gé vel ala pít hat. Is ko la szö vet ke zet ben a ta nu -
ló kon kí vül fel vett ta gok szá ma nem ha lad hat ja meg a tag -
lét szám ti zen öt szá za lé kát.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ala pí tó ta gok
bel föl di és kül föl di ter mé sze tes sze mé lyek, jogi sze mé -
lyek, va la mint jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi társa -
ságok le het nek.

(3) A jogi sze mé lyek és jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da -
sá gi tár sa ság ta gok együt te sen nem ha lad hat ják meg a tag -
lét szám fe lét. Ki zá ró lag szö vet ke ze tek rész vé te lé vel
 másodlagos szö vet ke zet ala pít ha tó és mû köd tet he tõ.

(4) Szo ci á lis szö vet ke zet nek – az (5) be kez dés ben fog -
lalt ki vé tel lel – csak ter mé sze tes sze mély tag jai le het nek.

(5) Is ko la szö vet ke zet ala pí tá sá hoz az ok ta tá si in téz -
mény ala pí tó tag sá ga szük sé ges.

(6) Ter mé sze tes sze mély ként szö vet ke ze ti tag az le het,
aki

a) 18. élet évét be töl töt te;
b) 14. élet évét be töl töt te és a nyi lat ko za ta érvényes -

ségéhez ren del ke zés re áll a tör vényes kép vi se lõ jé nek hoz -
zá já ru ló nyi lat ko za ta.

(7) Ti los ta go kat nyil vá nos fel hí vás út ján gyûj te ni.

Alakuló közgyûlés

11.  § (1) A szö vet ke zet ala pí tá sát az ala pí tó ta gok rész -
vé te lé vel tar tott ala ku ló köz gyû lés ha tá roz za el.

(2) Az ala ku ló köz gyû lés
a) meg vá laszt ja a le ve ze tõ el nö köt, a jegyzõkönyv -

vezetõt és a jegy zõ könyv két hi te le sí tõ jét;
b) ki mond ja a szö vet ke zet meg ala ku lá sát;
c) el fo gad ja a szö vet ke zet alap sza bá lyát;
d) meg ál la pít ja, hogy a ta gok az alap sza bály ban meg ha -

tá ro zott rész jegy tõ ke tel je sí té sé re kö te le zett sé get vál lal tak;
e) meg vá laszt ja a szö vet ke zet ügy ve ze tõ el nö két vagy

igaz ga tó sá gá nak el nö két és tag ja it;
f) meg vá laszt ja a szö vet ke zet fel ügye lõ bi zott sá gá nak

el nö két és tag ja it;
g) meg vá laszt ja a szö vet ke zet könyv vizs gá ló ját, ha

könyv vizs gá ló mû kö dé se a szám vi te li tör vény vagy az
alap sza bály ren del ke zé sei sze rint kö te le zõ;

h) meg ál la pít ja az e), f), g) pont ban em lí tet tek dí ja zá sát.

(3) Az ala ku ló köz gyû lés a ha tá ro za ta it
a) egy sze rû szó több ség gel hoz za, az alap sza bály el fo -

ga dá sá hoz azon ban va la mennyi ala pí tó tag egyet ér tõ sza -
va za tá ra van szük ség;

b) nyílt sza va zás sal hoz za meg, az igaz ga tó ság elnö -
kének, tag ja i nak (ügy ve ze tõ el nö ké nek) és a fel ügye lõ
 bizottság tag ja i nak meg vá lasz tá sa azon ban tit kos sza va -
zás sal tör té nik.

(4) A rész jegy pénz be li el len ér té ké nek ala pí tás ko ri
 hányadát a bank szám lá ra tör té nõ be fi ze tés sel, az ala pí tást
köve tõen pe dig há zi pénz tár ba vagy bank szám lá ra való
 befizetéssel kell tel je sí te ni.

12.  § Az ala ku ló köz gyû lés rõl jegy zõ köny vet kell fel -
ven ni, me lyet a le ve ze tõ el nök, a jegy zõ könyv ve ze tõ,
 valamint a jegy zõ könyv két hi te le sí tõ je ír alá.

13.  § (1) Az ala ku ló köz gyû lé sen el fo ga dott alap sza -
bályt min den tag nak alá kell ír nia. Az alap sza bály ké sõb bi
mó do sí tá sát – a ta gok alá írá sa nél kül – jegy zõ könyv be
 lehet fog lal ni.

(2) Az alap sza bályt és an nak mó do sí tá sát köz ok irat ba
vagy ügy véd (jog ta ná csos) ál tal el len jegy zett ok irat ba kell
fog lal ni. Ezt a sza bályt kell al kal maz ni a jegy zõ könyv be
fog lalt alap sza bály mó do sí tás ese tén is.

Az alapszabály

14.  § (1) Az alap sza bály a szö vet ke zet szer ve ze té nek,
mû kö dé sé nek és gaz dál ko dá sá nak alap ok má nya.

(2) Az alap sza bály nak tar tal maz nia kell:
a) a szö vet ke zet cél ját;
b) a szö vet ke zet cég ne vét, szék he lyét, fõtevékeny -

ségét, to váb bá azo kat a te vé keny sé ge ket, ame lyek vég zé -
sé hez ha tó sá gi en ge dély re van szük ség;

c) a rész jegy név ér té két, az egy tag ál tal je gyez he tõ
rész je gyek szá mát, a rész jegy tõ ke ala pí tás ko ri nagy sá gát;
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d) a ta gok jo ga it és kö te le zett sé ge it, va la mint – is ko la -
szö vet ke zet ese té ben – az ok ta tá si in téz mény tag és a szö -
vet ke zet kap cso la tát;

e) a ta gok ál tal biz to sí tan dó rész jegy név ér té ké nek
meg fe le lõ va gyo ni hoz zá já ru lást, ren del ke zés re bocsá -
tásának mód ját és ide jét;

f) a szö vet ke zet szer ve ze tét;
g) a kö zös sé gi alap ra vo nat ko zó sza bá lyo kat;
h) a köz gyû lés ha tás kö rét, össze hí vá sá nak mód ját, a

sza va za ti jog gya kor lá sá nak fel té te le it és mód ját;
i) az igaz ga tó ság lét szá mát, ha tás kö rét, az elsõ igaz ga -

tó ság el nö ké nek és tag ja i nak ne vét és la kó he lyét (ügy ve -
ze tõ el nök vá lasz tá sa ese tén a ne vét és la kó he lyét);

j) az elsõ fel ügye lõ bi zott ság el nö ké nek és tag ja i nak
ne vét és la kó he lyét;

k) a szö vet ke zet mû kö dé sé nek idõ tar ta mát, ha ha tá ro -
zott idõ re ala pít ják;

l) a ki lé pés be je len té sé nek fel té te le it;
m) a volt tag gal (örö kö sé vel, jog utó dá val) való el szá -

mo lás sza bá lya it;
n) a szö vet ke zet kép vi se le té nek és cég jegy zé sé nek

mód ját;
o) a tag fel vé tel és ki zá rás sza bá lya it;
p) a pót be fi ze tés és a tagi köl csön fel té te le it;
q) a be fek te tõ tag ra vo nat ko zó sza bá lyo kat;
r) a szö vet ke zet és a tag gaz da sá gi együtt mû kö dé sé re

vo nat ko zó fel té te le ket;
s) mind azt, amit e tör vény kö te le zõ en elõ ír.

A szövetkezet nyilvántartásba vétele

15.  § (1) A szö vet ke zet ala pí tá sát az alap sza bály el fo ga -
dá sá tól szá mí tott 30 na pon be lül – be jegy zés és köz zé té tel
cél já ból – be kell je len te ni a szö vet ke zet szék he lye sze rint
ille té kes me gyei (fõ vá ro si) bí ró ság hoz, mint cég bí ró ság -
hoz (a továb biak ban: cég bí ró ság). A szö vet ke zet a cég be -
jegy zés irán ti ké re lem be nyúj tá sát köve tõen vé gez het gaz -
da sá gi te vé keny sé get.

(2) A ta gok a rész jegy tõ ke alap sza bály ban meg ha tá ro -
zott mér té két, de leg alább har minc szá za lé kát az ala pí tást
kö ve tõ 8 na pon be lül kö te le sek be fi zet ni, ille tõ leg a nem
pénz be li hoz zá já ru lás tel jes egé szét szol gál tat ni kell. A
szö vet ke ze tet csak a be fi ze té si (szol gál ta tá si) kö te le zett -
ség tel je sí té sét köve tõen sza bad be je gyez ni. Aki e kö te le -
zett sé gét ha tár idõ ben nem tel je sí ti, nem vá lik a szö vet ke -
zet tag já vá. A cég be jegy zés so rán e sze mélyt fi gyel men
 kívül kell hagy ni.

(3) A szö vet ke zet – kü lön tör vény ben fog lalt fel té te lek
sze rint – a cég nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy zés sel jön  létre.

(4) Ha a bí ró ság a szö vet ke zet be jegy zé si ké rel mét jog -
erõ sen el uta sít ja, a szö vet ke zet kö te les a gaz da sá gi te vé -
keny sé gét meg szün tet ni. A ta gok a szö vet ke zet jog utód
nél kü li meg szû né sé re irány adó sza bá lyok sze rint kö te le -
sek helyt áll ni.

(5) Ha va la mely te vé keny ség foly ta tá sát jog sza bály
– ide nem ért ve az ön kor mány za ti ren de le tet – ha tó sá gi
 engedélyhez (mû kö dé si en ge dély) köti, a szö vet ke zet
e  tevékenységét csak az en ge dély bir to ká ban kezd he ti
meg, il let ve vé gez he ti.

(6) Ké pe sí tés hez kö tött te vé keny sé get, ha jog sza bály
– ide nem ért ve az ön kor mány za ti ren de le tet – ki vé telt nem 
tesz, szö vet ke zet csak ak kor foly tat hat, ha e te vé keny ség -
ben sze mé lye sen köz re mû kö dõ tag jai, mun ka vál la lói,
 illetve a szö vet ke zet tel kö tött tar tós pol gá ri jogi szer zõ dés
alap ján a szö vet ke zet ja vá ra te vé keny ke dõk kö zött leg -
alább egy olyan sze mély van, aki a jog sza bá lyok ban fog -
lalt ké pe sí té si kö ve tel mé nyek nek meg fe lel.

16.  § (1) Azok, akik a cég be jegy zés meg tör tén te elõtt
sa ját ne vük ben, de a szö vet ke zet ja vá ra el jár tak, kor lát la -
nul és egye tem le ge sen fe lel nek a vál lalt kö te le zett sé ge -
kért. A fe le lõs ség ki zá rá sa vagy kor lá to zá sa har ma dik sze -
méllyel szem ben ha tály ta lan.

(2) A cég be jegy zést meg elõ zõ en az (1) be kez dés sze rint 
vál lalt kö te le zett sé ge kért fenn ál ló fe le lõs ség meg szû nik,
ha a szö vet ke zet köz gyû lé se a kö te le zett ség vál la lást utó -
lag jó vá hagy ja.

Törvényességi felügyelet

17.  § A szö vet ke zet tör vényességi fel ügye le tét a szö vet -
ke zet szék he lye sze rint ille té kes cég bí ró ság lát ja el, kü lön
tör vény ren del ke zé sei sze rint.

Határozatok bírósági felülvizsgálata

18.  § (1) Bár mely tag kér he ti a bí ró ság tól a szö vet ke zet,
ille tõ leg an nak tes tü le tei ál tal ho zott olyan ha tá ro zat fe lül -
vizs gá la tát, amely e tör vény ren del ke zé se i be, más jog sza -
bály ba vagy a szö vet ke zet alap sza bá lyá ba üt kö zik.

(2) A ha tá ro zat fe lül vizs gá la tá ra irá nyu ló ke re se tet a
 határozathozatalról való tu do más szer zés tõl szá mí tott har -
minc na pos jog vesz tõ ha tár idõ alatt kell meg in dí ta ni a szö -
vet ke zet el len, a szö vet ke zet szék he lye sze rin ti me gyei
(fõ vá ro si) bí ró ság nál. A ke re set in dí tás nak – a tag ki zá rá sát 
ki mon dó ha tá ro zat ese tét ki vé ve – nincs ha lasz tó ha tá lya,
de a bí ró ság a ha tá ro zat vég re haj tá sát fel füg geszt he ti.

(3) A ha tá ro zat fe lül vizs gá la ta nyo mán ho zott bí ró sá gi
ha tá ro zat ha tá lya azok ra a ta gok ra is ki ter jed, akik a bí ró -
sá gi el já rás ban nem vet tek részt.

Szövetkezeti jogviták

19.  § (1) Szö vet ke ze ti jog vi tá nak mi nõ sül
a) a szö vet ke zet és tag jai – ide ért ve a ki zárt vagy a szö -

vet ke zet tõl egyéb ként meg vált ko ráb bi ta got is – kö zöt ti,
e mi nõ sé gük bõl adó dó va la mennyi jog vi ta, va la mint
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b) a ta gok egy más kö zöt ti jog vi szo nyá ban az alap sza -
bállyal kap cso lat ban vagy a szö vet ke zet mû kö dé sé vel
össze füg gés ben ke let ke zett jog vi ta.

(2) Amennyi ben a szö vet ke ze ti jog vi ta pe res útra tar -
tozik,

a) az (1) be kez dés a) pont já ban em lí tett jog vi tá ban a
 tagok meg ha tá ro zott ál lan dó vagy ese ti választottbírás -
kodást köt het nek ki az alap sza bály ban;

b) az (1) be kez dés b) pont já ban em lí tett jog vi tát – ha az
érin tett fe lek leg alább egyi ke gaz da sá gi tár sa ság – meg ál -
la po dás sal, a meg ál la po dá suk sze rin ti ál lan dó vagy ese ti
vá lasz tott bí ró ság elé vi he tik.

III. Fejezet

A SZÖVETKEZET ÖNKORMÁNYZATI SZERVEI

A közgyûlés

20.  § (1) A szö vet ke zet leg fõbb ön kor mány za ti szer ve
a ta gok összes sé gé bõl álló köz gyû lés.

(2) A köz gyû lés ha tás kö ré be tar to zik:
a) az alap sza bály mó do sí tá sa;
b) az igaz ga tó ság el nö ké nek és tag ja i nak (ügy ve ze tõ

el nö ké nek), va la mint a fel ügye lõ bi zott ság el nö ké nek és
tag ja i nak meg vá lasz tá sa, vissza hí vá sa, tisz te let dí juk meg -
ál la pí tá sa;

c) a könyv vizs gá ló meg vá lasz tá sa, vissza hí vá sa, dí ja -
zá sá nak meg ál la pí tá sa;

d) a szö vet ke ze ti va gyon egy ré szé nek kö zös sé gi alap -
pá tör té nõ mi nõ sí té se, va la mint dön tés a kö zös sé gi alap
fel hasz ná lá sá nak fõbb el ve i rõl;

e) a szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo ló el fo ga dá sa,
dön tés az adó zott ered mény fel hasz ná lá sá ról;

f) az alap sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek ben a tag
 kizárása, ille tõ leg a ta got ki zá ró ha tá ro zat fe lül vizs gá la ta;

g) dön tés a szö vet ke zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je el le ni
kár té rí té si per meg in dí tá sá ról;

h) dön tés szö vet ke ze ti szö vet ség be tör té nõ be lé pés rõl,
ille tõ leg az ab ból tör té nõ ki lé pés rõl;

i) dön tés a szö vet ke zet egye sü lé sé rõl, szét vá lá sá ról,
gaz da sá gi tár sa ság gá tör té nõ át ala ku lá sá ról, va la mint jog -
utód nél kü li meg szû né sé rõl;

j) dön tés a csõd el já rás irán ti ké re lem be nyúj tá sá ról,
 valamint csõd egyez ség jó vá ha gyá sá ról;

k) dön tés a szö vet ke zet fel szá mo lá sá nak kez de mé nye -
zé sé rõl, va la mint a fel szá mo lá si el já rás so rán kö tött egyez -
ség jó vá ha gyá sá ról;

l) dön tés be fek te tõ ta gok fel vé te lé rõl. En nek so rán a
be fek te tõ tag gal meg kell ál la pod ni a be fek te tõ tagi jog -
viszony meg szû né se ese tén az el szá mo lás idõ pont já ról és
mód já ról;

m) dön tés pót be fi ze tés el ren de lé sé rõl;
n) a rész je gyek név ér té ké nek meg vál toz ta tá sa;

o) a tag sá gi jog vi szony meg szün te té se vagy megszû -
nése ese tén a rész jegy név ér té kén fe lü li össze ge ki fi ze té se
idõ pont já nak meg ál la pí tá sa, ame lyet a szö vet ke zet egyéb
kö te le zett sé ge i re fi gye lem mel kell meg ha tá roz ni, de a tag -
sá gi jog vi szony meg szû né sé tõl szá mí tott 8 év nél nem
 lehet hosszabb;

p) mind az, amit tör vény vagy alap sza bály a köz gyû lés
ha tás kö ré be utal.

(3) Ha a szö vet ke zet nél kül dött gyû lés is mû kö dik, a kül -
dött gyû lés ha tás kö ré re vo nat ko zó alap sza bá lyi ren del ke -
zé sek és a (2) be kez dés i), k), l), m) és n) pont ja i ban meg je -
lölt ügyek ki vé te lé vel min den más ügy el dön té sét az alap -
sza bály a kül dött gyû lés ha tás kö ré be utal hat ja.

(4) A köz gyû lést szük ség sze rint, de éven te leg alább
egy szer össze kell hív ni (ren des köz gyû lés).

(5) Kö te le zõ a köz gyû lés so ron kí vü li össze hí vá sa
(rend kí vü li köz gyû lés), ha

a) olyan ügy rõl kell ha tá roz ni, amely a köz gyû lés ki zá -
ró la gos ha tás kö ré be tar to zik, és a ké se del mes dön tés a szö -
vet ke zet mû kö dõ ké pes sé gét ve szé lyez tet né, il let ve a szö -
vet ke zet jog sza bály ban vagy az alap sza bály ban elõ írt
 kötelezettségének meg sér té sé vel jár na;

b) a ta gok leg alább tíz szá za lé ka vagy a fel ügye lõ
 bizottság írás ban, az ok meg je lö lé sé vel in dít vá nyoz za.

(6) A köz gyû lést (kül dött gyû lést) – ha az alap sza bály
el té rõ he lyet nem ál la pít meg – a szö vet ke zet szék he lyén
kell meg tar ta ni.

21.  § (1) A köz gyû lést – ha e tör vény más ként nem ren -
del ke zik – az igaz ga tó ság hív ja össze.

(2) A köz gyû lést (rend kí vü li köz gyû lést) – a na pi rend
köz lé sé vel – a meg je lölt idõ pont elõtt leg alább 15 nap pal,
írás ban kell össze hív ni. Ha az alap sza bály le he tõ vé te szi,
a köz gyû lést hir det mé nyi úton is össze le het hív ni, meg ha -
tá roz va a hir det mény köz zé té te lé nek he lyét és ide jét.

(3) A köz gyû lé si meg hí vó nak vagy hir det mény nek tar -
tal maz nia kell:

a) a szö vet ke zet cég ne vét és szék he lyét;
b) a köz gyû lés idõ pont ját és he lyét;
c) rész köz gyû lé sek tar tá sa ese tén az erre a kö rül mény re 

tör té nõ uta lást;
d) a köz gyû lés na pi rend jét;
e) ha tá ro zat kép te len ség ese té re a meg is mé telt köz gyû -

lés idõ pont ját, he lyét és az el té rõ ha tá ro zat ké pes sé gi sza -
bá lyok ra vo nat ko zó fi gye lem fel hí vást;

f) a köz gyû lés ké sõb bi idõ pont ban tör té nõ eset le ges
foly ta tá sá nak idõ pont ját.

(4) A köz gyû lés na pi ren di pont ja i val kap cso la tos ira to -
kat a ta gok nak meg kell kül de ni.

22.  § (1) A ta gok leg alább tíz szá za lé ká nak írás be li
 indítványára bár mely ügyet na pi rend re kell ven ni. Az
 indítványt leg ké sõbb a köz gyû lés meg tar tá sát 8 nap pal
meg elõ zõ en kell be nyúj ta ni az igaz ga tó ság nak. Az így
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 kiegészített na pi ren det a ta gok nak a köz gyû lés idõ pont ját
leg alább 3 nap pal meg elõ zõ en meg kell kül de ni.

(2) A köz zé tett (ki egé szí tett) na pi ren den nem sze rep lõ
ügy ben – a (4) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – a köz gyû -
lés nem hoz hat dön tést.

(3) A köz gyû lés na pi rend jé re ja va solt ügyek re vonat -
kozóan az igaz ga tó ság min den tag nak kö te les fel vi lá go sí -
tást adni.

(4) Ha a köz gyû lé sen va la mennyi szö vet ke ze ti tag je len
van és egy han gú lag hoz zá já rul, a köz gyû lés új na pi ren di
pon tot is fel ve het a na pi rend re.

23.  § (1) A köz gyû lés re min den ta got meg kell hív ni. A
tag a szö vet ke zet tes tü le te i tõl és ve ze tõ tiszt ség vi se lõ i tõl
fel vi lá go sí tást kér het. A tag joga, hogy a köz gyû lé sen
 napirendre vett ügyek kel össze füg gés ben in dít ványt
 tegyen és sza vaz zon. A köz gyû lé sen min den tag nak egy
sza va za ta van.

(2) Nem gya ko rol hat ja sza va za ti jo gát az a tag, aki az
alap sza bály ban elõ írt, ese dé kes va gyo ni hoz zá já ru lá sát
nem tel je sí tet te.

(3) A szö vet ke zet tel mun ka vi szony ban álló sze mé lyek
kép vi se le tét el lá tó tes tü le tek, ille tõ leg ér dek kép vi se le ti
szer ve ze tek kép vi se lõi a köz gyû lé sen ta nács ko zá si jog gal
ve het nek részt.

24.  § (1) A köz gyû lés ha tá ro zat ké pes, ha azon a szö vet -
ke ze ti ta gok több mint a fele je len van.

(2) A tag kép vi se lõ út ján is gya ko rol hat ja tag sá gi jo ga it.
Nem le het kép vi se lõ az igaz ga tó ság és a fel ügye lõ bi zott ság
el nö ke vagy tag ja, va la mint más, az alap sza bály ban meg ha -
tá ro zott tiszt sé get be töl tõ sze mély, to váb bá a könyv vizs gá ló. 
A meg ha tal ma zást köz ok irat tal vagy tel jes bi zo nyí tó ere jû
ma gán ok irat tal kell iga zol ni. A kép vi se lõ a köz gyû lé sen
több tag kép vi se le té re is jo go sult. Az alap sza bály ha tá roz za
meg az egy kép vi se lõ ál tal kép vi sel he tõ ta gok szá mát, azon -
ban az nem ha lad hat ja meg a szövet kezeti ta gok 10%-át. Az
alap sza bály erre vo nat ko zó ren del ke zé se hi á nyá ban a kép vi -
se lõ egy tag kép vi se le té re  jogosult.

(3) Ha a köz gyû lés ha tá ro zat kép te len, a nyolc na pon
 belüli idõ pont ra, azo nos na pi rend del össze hí vott újabb
köz gyû lés a meg je lent ta gok szá má ra te kin tet nél kül ha tá -
ro zat ké pes. A meg is mé telt köz gyû lés csak az ere de ti na pi -
rend re fel vett kér dé sek ben hoz hat ha tá ro za tot, de nem
dönt het a 20.  § (2) be kez dé se a), i), k) és l) pont ja i ban fog -
lalt kér dé sek rõl.

(4) Ha a köz gyû lé si meg hí vó vagy hir det mény ezt tar tal -
maz za, a köz gyû lés ha tá roz hat ar ról, hogy a na pi rend re vett
kér dés ben a köz gyû lést ké sõb bi idõ pont ban foly tat ja. Az így 
meg tar tott köz gyû lé sen más kér dés nem ve he tõ na pi rend re.

25.  § (1) A köz gyû lés a ha tá ro za ta it – ha az alap sza bály
na gyobb arány ról nem ren del ke zik – a je len lé võ ta gok

egy sze rû szó több sé gé vel hoz za, a (2) be kez dés ben fog lalt
el té rés sel.

(2) A sza va za tok két har ma dát ki te võ sza va zat több ség
szük sé ges a 20.  § (2) be kez dé sé nek k), l), m) pont ja i ban
meg ha tá ro zott ügyek ben, az a) pont já ban fog lalt ha tá ro -
zat hoz a szö vet ke zet összes tag ja fe lé nek, de leg alább a
 jelenlévõk két har ma dá nak a sza va za ta szük sé ges, az i) és
n) pont já ban fog lalt ha tá ro zat hoz pe dig a szö vet ke zet
összes tag ja két har ma dá nak sza va za ta szük sé ges.

(3) A köz gyû lés a ha tá ro za to kat nyílt sza va zás sal hoz za
meg, a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk és a fel ügye lõ bi zott ság tag -
jai meg vá lasz tá sá ra és vissza hí vá sá ra vo nat ko zó ha tá ro za -
tok ki vé te lé vel, ame lyek ben tit kos sza va zás sal dönt.

26.  § (1) A köz gyû lés rõl jegy zõ köny vet kell fel ven ni. A
jegy zõ könyv nek tar tal maz nia kell:

a) a köz gyû lés meg tar tá sá nak he lyét, idõ pont ját, a
 levezetõ el nök, a jegy zõ könyv ve ze tõ, va la mint a jegy zõ -
könyv hi te le sí té sé re meg vá lasz tott ta gok ne vét;

b) a köz gyû lés ha tá ro zat ké pes sé gé nek megállapítá -
sához szük sé ges ada to kat;

c) a köz gyû lés na pi rend jé nek meg ál la pí tá sát, ille tõ leg
azok nak az ügyek nek a szám ba vé te lét, ame lye ket az erre
vo nat ko zó in dít vány el le né re nem vet tek na pi rend re;

d) a köz gyû lés ál tal meg ho zott dön té se ket, ille tõ leg a
sza va zás ered mé nyé re vo nat ko zó ada to kat;

e) a köz gyû lés ál tal el uta sí tott ja vas la to kat, az ezek re
vo nat ko zó sza va zás ered mé nyét;

f) azo kat a nyi lat ko za to kat, ame lyek nek a jegy zõ -
könyv be vé te lét kér ték.

(2) A jegy zõ könyv mel lék le tét ké pe zik a je len lé ti ív,
 valamint a kép vi se le ti meg ha tal ma zá so kat tar tal ma zó
 okiratok.

(3) A jegy zõ köny vet az alap sza bály ban meg ha tá ro zott
mó don meg vá lasz tott le ve ze tõ el nök, a jegyzõkönyv -
vezetõ és a jegy zõ köny vet hi te le sí tõ két szö vet ke ze ti tag
írja alá.

(4) Bár mely tag be te kint het a köz gyû lés jegyzõköny -
vébe és sa ját költ sé gé re kér he ti az igaz ga tó ság tól a jegy zõ -
könyv ki vo na tá nak vagy má so la tá nak a ki adá sát.

(5) Az alap sza bály le he tõ vé te he ti, hogy a ta gok – köz -
gyû lés össze hí vá sa nél kül – írás ban sza vaz za nak, ha a
dön tés ilyen mó don is meg hoz ha tó. Eb ben az eset ben az
alap sza bály ban kell meg ha tá roz ni az írás be li sza va zás
 eljárási sza bá lya it, va la mint azt a mó dot, aho gyan a ta gok
a dön tés rõl és an nak idõ pont já ról tá jé koz ta tást kap nak.

(6) Nem le het írás ban sza vaz ni a 20.  § (2) be kez dé se
a), b), i), k), l), m) és n) pont ja i ban meg ha tá ro zott kérdé -
sekben.

(7) Az (1)–(4) be kez dés ben fog lal ta kat rész köz gyû lés,
ille tõ leg kül dött gyû lés meg tar tá sa ese tén is al kal maz ni
kell.
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A részközgyûlés

27.  § (1) Az alap sza bály köz gyû lés meg tar tá sa he lyett
rész köz gyû lé sek tar tá sát ír hat ja elõ, ha a szö vet ke ze ti
 tagok szá ma az öt száz fõt meg ha lad ja, vagy a ta gok la kó -
he lye, mun ka he lye vagy más, az alap sza bály ban meg ha tá -
ro zott szem pont ezt in do kol ja. A rész köz gyû lé si kör ze te -
ket, va la mint a rész köz gyû lé sek meg tar tá sá nak he lyét az
alap sza bály ban kell meg ál la pí ta ni.

(2) A kü lön bö zõ hely re és idõ pont ra is össze hív ha tó
rész köz gyû lé se ket azo nos na pi rend del kell meg tar ta ni; a
köz gyû lés dön té se it a rész köz gyû lé se ken le adott sza va za -
tok össze sí té sé vel az igaz ga tó ság ál la pít ja meg.

(3) Az így meg ho zott ha tá ro za to kat a ta gok kal – az
össze sí tést kö ve tõ 15 na pon be lül – az alap sza bály ban
meg ha tá ro zott mó don kö zöl ni kell.

(4) A rész köz gyû lés re egye bek ben a köz gyû lés re vo nat -
ko zó sza bá lyo kat kell al kal maz ni.

A küldöttgyûlés

28.  § (1) Ha a szö vet ke zet tag ja i nak szá ma az öt száz fõt
meg ha lad ja, az alap sza bály kül dött gyû lés mû kö dé sét
 írhatja elõ. Eb ben az eset ben az alap sza bály meg ha tá roz za
a kül döt tek nek a tag lét szám hoz vi szo nyí tott ará nyát, meg -
vá lasz tá suk mód ját és meg bí za tá suk idõ tar ta mát, an nak
figye lembe véte lével, hogy a kül döt tek lét szá ma öt ven nél
ke ve sebb nem le het.

(2) Rész köz gyû lé sek rend sze re sí té se ese té ben a kül -
dött gyû lés kül döt te it a rész köz gyû lé se ken részt vevõ
 tagok vá laszt ják.

(3) A kül dött gyû lé sen – ta nács ko zá si jog gal – a szö vet -
ke zet bár mely más tag ja részt ve het.

(4) A kül dött gyû lés ha tás kö ré re és el já rá sá ra egye bek -
ben a köz gyû lés re vo nat ko zó sza bá lyo kat kell al kal maz ni
az zal az el té rés sel, hogy:

a) a ha tá ro zat ké pes ség hez leg alább a kül döt tek két har -
ma dá nak a je len lé te szük sé ges;

b) az írás be li sza va zás nem al kal maz ha tó;
c) ha tá ro zat kép te len ség ese tén 15 na pon be lül újabb

kül dött gyû lést kell össze hív ni, ame lyen a ha tá ro zat ké pes -
ség meg ál la pí tá sá nál az a) pont ban fog lal ta kat kell al kal -
maz ni.

A szövetkezet vezetõ tisztségviselõi

29.  § (1) A szö vet ke zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõi: az igaz -
ga tó ság el nö ke és tag jai, ille tõ leg az ügy ve ze tõ el nök.

(2) Ve ze tõ tiszt ség vi se lõ nek csak nagy ko rú ter mé sze tes 
sze mély vá laszt ha tó, ide ért ve a jogi sze mély, ille tõ leg jogi
sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa sá gi ta go kat a szö vet -
ke zet nél kép vi se lõ ter mé sze tes sze mé lye ket is.

(3) A ve ze tõ tiszt ség vi se lõi meg bí zás az érin tett sze -
mély ál tal való el fo ga dás sal jön lét re. A ve ze tõ tisztség -
viselõ a szö vet ke zet bel sõ mû kö dé se kö ré ben a szö vet ke -
zet tel, il let ve an nak szer ve i vel, va la mint más tiszt ség vi se -
lõ i vel kap cso la tos fel ada ta it csak sze mé lye sen lát hat ja el,
kép vi se let nek nincs he lye.

30.  § Nem le het ve ze tõ tiszt ség vi se lõ:
a) aki nem tag ja a szö vet ke zet nek, ille tõ leg nem a jogi

sze mély (jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság) tag
kép vi se lõ je. Ez alól az alap sza bály ki vé telt te het, ha a szö -
vet ke zet fõ te vé keny sé ge kü lön le ges szak ér tel met fel té te -
le zõ irá nyí tást igé nyel, és ugyan ak kor a szö vet ke zet sa já -
tos sá gá nak meg fele lõen nem kü lö nít he tõ el a demokra -
tikus irá nyí tás és a szö vet ke ze ti te vé keny ség irá nyí tá sa
(ügy ve ze tés);

b) akit a bí ró ság cse lek võ ké pes sé get kor lá to zó vagy
 kizáró gond nok ság alá he lye zett;

c) akit bûn cse lek mény el kö ve té se  miatt jog erõ sen vég -
re hajt ha tó sza bad ság vesz tés re ítél tek, mind ad dig, amíg a
bün te tett elõ élet hez fû zõ dõ hát rá nyos jog kö vet kez mé nyek 
alól nem men te sült;

d) akit va la mely fog lal ko zás tól jog erõs íté let tel el til tot -
tak, az íté let ha tá lya alatt, az ab ban meg je lölt te vé keny sé -
get fõ te vé keny ség ként foly ta tó szö vet ke zet nél;

e) aki olyan szö vet ke zet ben vagy gaz da sá gi tár sa ság -
nál, ame lyet a cég jegy zék bõl meg szün te té si el já rás so rán
tö röl tek, a tör lést meg elõ zõ két éven be lül ve ze tõ tiszt ség -
vi se lõ volt, a tör lést kö ve tõ két évig;

f) aki olyan szö vet ke zet ben vagy gaz da sá gi tár sa ság -
nál, ame lyet fel szá mo lá si el já rás foly tán meg szün tet tek, a
fel szá mo lást meg elõ zõ két év ben ve ze tõ tiszt ség vi se lõ
volt, a fel szá mo lás be fe je zé sé tõl szá mí tott két évig;

g) aki az alap sza bály ban elõ írt szak mai kö ve tel mé -
nyek nek nem fe lel meg.

31.  § (1) A szö vet ke zet igaz ga tó sá gá nak el nö ke és tag ja, 
ille tõ leg az ügy ve ze tõ el nök nem le het egy ide jû leg a fel -
ügye lõ bi zott ság tag ja.

(2) Nem le het nek egy ide jû leg a szö vet ke zet igaz ga tó sá -
gá nak és fel ügye lõ bi zott sá gá nak tag jai azok, akik egy -
más nak a Ptk. 685.  § b) pont ja sze rin ti kö ze li hozzátar -
tozói.

(3) A köz gyû lés az igaz ga tó ság mû kö dé sé nek fel füg -
gesz té se ese tén ki je löl he ti a fel ügye lõ bi zott ság egyik tag -
ját arra, hogy el lás sa az igaz ga tó ság ügy ve ze té si fel ada ta it. 
Az igaz ga tó ság ha tás kö ré ben el já ró fel ügye lõ bi zott sá gi
tag ezen idõ szak ban a fel ügye lõ bi zott ság mun ká já ban
nem ve het részt.

(4) Az alap sza bály az össze fér he tet len ség to váb bi ese -
teit is meg ha tá roz hat ja.

32.  § A szö vet ke zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je nem le het
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ a szö vet ke zet tel azo nos fõ te vé keny -
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sé get vég zõ gaz da sá gi tár sa ság ban, szö vet ke zet ben. Az
alap sza bály et tõl el tér het.

33.  § (1) A ve ze tõ tiszt ség vi se lõk az ilyen tiszt sé get be -
töl tõ sze mé lyek tõl ál ta lá ban el vár ha tó gon dos ság gal, a
szö vet ke zet ér de ke i nek el sõd le ges sé ge alap ján kö te le sek
el lát ni fel ada ta i kat. A jog sza bá lyok, az alap sza bály, a köz -
gyû lés ál tal ho zott ha tá ro za tok, ille tõ leg kö te les sé ge ik vét -
kes meg sze gé sé vel a szö vet ke zet nek oko zott ká rért a pol -
gá ri jog ál ta lá nos sza bá lyai sze rint egye tem le ge sen fe lel -
nek a szö vet ke zet tel szem ben, ak kor is, ha a szö vet ke zet tel 
mun ka vi szony ban áll nak.

(2) Nem ter he li az (1) be kez dés sze rin ti fe le lõs ség azt a
ve ze tõ tiszt ség vi se lõt, aki a ha tá ro zat el len sza va zott, vagy 
az in téz ke dés el len til ta ko zott, és til ta ko zá sát a fel ügye lõ
bi zott ság nak be je len tet te.

(3) A szö vet ke zet fi ze tés kép te len sé gé vel fe nye ge tõ
hely zet be kö vet kez tét kö ve tõ en a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk
ügy ve ze té si fel ada ta i kat a szö vet ke zet hi te le zõi ér de ke i -
nek el sõd le ges sé ge alap ján kö te le sek el lát ni. Kü lön tör -
vény e kö ve tel mény vét kes meg sze gé se ese té re, ha a szö -
vet ke zet fi ze tés kép te len né vált, elõ ír hat ja a ve ze tõ tiszt -
ség vi se lõk hi te le zõk kel szem be ni helyt ál lá si kötelezett -
ségét.

34.  § (1) Meg szû nik a ve ze tõ tiszt ség vi se lõ meg bí za tá sa
a) a meg bí za tás idõ tar ta má nak le jár tá val;
b) a ve ze tõ tiszt ség vi se lõ ha lá lá val;
c) le mon dás sal;
d) a köz gyû lés ál ta li vissza hí vás sal;
e) a tag sá gi jog vi szony meg szû né sé vel, ki vé ve, ha a

tiszt ség el lá tá sá hoz tag sá gi jog vi szony nem szük sé ges.

(2) Meg szû nik a ve ze tõ tiszt ség vi se lõ meg bí za tá sa ak -
kor is, ha az össze fér he tet len sé get vagy ki zá ró okot an nak
fel me rü lé sé tõl szá mí tott har minc na pon be lül nem szün te ti 
meg.

(3) A ve ze tõ tiszt ség vi se lõ a tiszt sé gé rõl bár mi kor
 lemondhat. Ha a szö vet ke zet mû kö dõ ké pes sé ge szük sé -
ges sé te szi, a le mon dás leg ké sõbb a be je len té sé tõl szá mí -
tott 60. na pon vá lik ha tá lyos sá, ki vé ve, ha a köz gyû lés az
új ve ze tõ tiszt ség vi se lõ meg vá lasz tá sá ról már e ha tár idõ
 elteltét meg elõ zõ en dön tött. A le mon dás ha tá lyá nak idõ -
pont ját – az elõb bi idõ ke re ten be lül – a fel ügye lõ bi zott ság
ál la pít ja meg.

(4) A le mon dás ha tá lyos sá vá lá sá ig a ve ze tõ tisztség -
viselõ kö te les a ha laszt ha tat lan dön té se ket meg hoz ni, il let -
ve dön té sek meg ho za ta lá ban részt ven ni.

Az igazgatóság

35.  § (1) A szö vet ke zet ügy ve ze té sét és kép vi se le tét az
alap sza bály ban meg ha tá ro zott lét szá mú, de leg alább
 három tagú igaz ga tó ság vég zi. Öt ven fõ nél ki sebb tag lét -

szá mú szö vet ke zet ben az alap sza bály igaz ga tó ság he lyett
ügy ve ze tõ el nö ki tiszt sé get rend sze re sít het, aki az igaz ga -
tó ság ha tás kö ré ben jár el.

(2) Az igaz ga tó ság el nö két (aki egy ben a szö vet ke zet
 elnöke) és tag ja it a köz gyû lés az alap sza bály ren del ke zé se
sze rint ha tá ro zott idõ re – de leg fel jebb öt évre – vá laszt ja.

(3) Az igaz ga tó ság el nö ke és tag jai (az ügy ve ze tõ
 elnök) te kin te té ben a mun kál ta tói jo go kat a köz gyû lés
gya ko rol ja. Az igaz ga tó ság ha tá ro zat ké pes, ha a ta gok két -
har ma da, de leg alább két fõ je len van. Ha tá ro za ta it a je len -
lé võk egy sze rû több sé gé vel hoz za meg. Az igaz ga tó ság
ülé se it az el nök vagy az ál ta la meg bí zott igaz ga tó sá gi tag
hív ja össze. Az igaz ga tó ság ügy rend jét maga ál la pít ja
meg.

36.  § (1) Az igaz ga tó ság jo ga it és fel ada ta it tes tü let ként
gya ko rol ja.

(2) Az igaz ga tó ság ha tás kö ré be tar to zik a dön tés mind -
azok ban az ügyek ben, ame lye ket tör vény vagy az alap sza -
bály nem utal a köz gyû lés vagy a fel ügye lõ bi zott ság
 hatáskörébe.

(3) Az igaz ga tó ság gon dos ko dik a köz gyû lés össze hí vá -
sá ról, va la mint a köz gyû lé si dön té sek elõ ké szí té sé rõl és
vég re haj tá sá ról.

(4) Az igaz ga tó ság kö te les a te vé keny sé gé rõl, a szö vet -
ke zet va gyo ni hely ze té rõl, üz let po li ti ká já ról az alap sza -
bály ban meg ha tá ro zott gya ko ri ság gal, de leg alább éven te
egy al ka lom mal a köz gyû lés nek és há rom ha von ként a fel -
ügye lõ bi zott ság nak be szá mol ni.

(5) Az igaz ga tó ság kö te les sza bály za tot el fo gad ni a
mun kál ta tói jo gok gya kor lá sá ról.

A felügyelõ bizottság

37.  § (1) A köz gyû lés az alap sza bály ban meg ha tá ro zott
lét szá mú, de leg alább há rom tagú fel ügye lõ bi zott sá got
hoz lét re, amely nek tag ja it – a (3) be kez dés ki vé te lé vel
– a köz gyû lés az alap sza bály ren del ke zé se sze rint ha tá ro -
zott vagy ha tá ro zat lan idõ re vá laszt ja.

(2) Húsz fõ nél ki sebb tag lét szá mú szö vet ke zet nél az
alap sza bály le he tõ vé te he ti, hogy fel ügye lõ bi zott ság
 helyett a szö vet ke zet egyik tag ja lás sa el a fel ügye lõ
 bizottság fel ada ta it. A fel ügye lõ bi zott ság tag jai, il let ve
en nek hi á nyá ban, az ilyen fel ada tot el lá tó szö vet ke ze ti tag
te kin te té ben a 29.  § (2) és (3) be kez dé sét, va la mint a 30.  §
b), c) és d) pont já ban fog lal ta kat al kal maz ni kell.

(3) Is ko la szö vet ke zet ese tén a fel ügye lõ bi zott ság nak
tag ja az ok ta tá si in téz mény, to váb bá az ok ta tá si in téz mény 
fenn tar tó já nak egy-egy kép vi se lõ je. A fel ügye lõ bi zott ság
egy tag ját köz ok ta tá si in téz mény ben az is ko lai, kol lé gi u mi 
szü lõi szer ve zet (kö zös ség) je lö lé se alap ján kell meg bíz ni.
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38.  § (1) A fel ügye lõ bi zott ság
a) a szö vet ke zet szer ve i nek mû kö dé sé vel és a gaz dál -

ko dás sal kap cso la tos bár mely ügyet meg vizs gál hat, a szö -
vet ke zet ira ta i ba be te kint het;

b) fel hív hat ja az igaz ga tó sá got, hogy az a jog sza bá -
lyok nak, az alap sza bály nak vagy más sza bály zat nak meg -
fele lõen jár jon el;

c) in dít vá nyoz hat ja az igaz ga tó ság egé szé nek vagy
egyes tag ja i nak a vissza hí vá sát, fe le lõs ség re vo ná sát,
 továbbá a köz gyû lés össze hí vá sát;

d) össze hív hat ja a köz gyû lést, ha az igaz ga tó ság nem
tesz ele get erre vo nat ko zó kö te les sé gé nek;

e) az igaz ga tó ság jog sza bály ba üt kö zõ vagy a szö vet -
ke zet ér de ke it sú lyo san sér tõ mû kö dé se ese tén haladék -
talanul össze hív ja a köz gyû lést;

f) a szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo ló alap ján vé le -
ményt nyil vá nít a köz gyû lés ré szé re a szö vet ke zet gaz dál -
ko dá sá ról; e nél kül a szám vi te li tör vény sze rin ti beszá -
moló tár gyá ban ér vé nyes ha tá ro zat nem hoz ha tó;

g) ja vas la tot tesz a köz gyû lés nek a ve ze tõ tisztség -
viselõk dí ja zá sá nak meg ál la pí tá sá ra;

h) bün te tõ fel je len tést tesz a szö vet ke zet ve ze tõ tiszt -
ség vi se lõ je el len.

(2) A fel ügye lõ bi zott ság ha tá ro zat ké pes, ha a tag ja i nak
két har ma da, de leg alább két fõ je len van. Ha tá ro za ta it a
 jelenlévõk egy sze rû több sé gé vel hoz za meg.

(3) A fel ügye lõ bi zott ság ülé se it az el nök vagy az ál ta la
meg bí zott tag hív ja össze.

(4) A fel ügye lõ bi zott ság az ügy rend jét maga ál la pít ja
meg.

39.  § (1) A fel ügye lõ bi zott ság a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk -
tõl, a ta gok tól, a mun ka vál la lók tól a szö vet ke zet te vé keny -
sé gé rõl fel vi lá go sí tást kér het. A fel vi lá go sí tás meg adá sa
nem ta gad ha tó meg. Az in do ko lat la nul ké se del mes tá jé -
koz ta tás ból ere dõ ká rért az érin tett fe lel.

(2) A fel ügye lõ bi zott ság el nö ke vagy az ál ta la meg -
bízott bi zott sá gi tag a szö vet ke zet bár mely tes tü le té nek
ülé sén ta nács ko zá si jog gal részt ve het.

(3) A szö vet ke zet tes tü le tei és ve ze tõ tiszt ség vi se lõi
 kötelesek a fel ügye lõ bi zott ság in dít vá nya i ról az alap sza -
bály ban meg ha tá ro zott idõn be lül ha tá roz ni, il let ve ál lást
fog lal ni.

(4) A fel ügye lõ bi zott ság a te vé keny sé gé rõl leg alább
éven te egy szer be szá mol a köz gyû lés nek.

A könyvvizsgáló

40.  § (1) A szö vet ke zet köz gyû lé se – ha a szám vi te li tör -
vény sze rint könyv vizs gá ló al kal ma zá sa kö te le zõ vagy az
alap sza bály elõ ír ja – ha tá ro zott vagy ha tá ro zat lan idõ re
könyv vizs gá lót vá laszt. Meg bí za tá sá nak idõ tar ta ma nem
le het rö vi debb, mint a szö vet ke zet szám vi te li tör vény sze -

rin ti be szá mo ló ját tár gya ló kö vet ke zõ köz gyû lé sig ter je dõ
idõ tar tam.

(2) Könyv vizs gá ló vá az vá laszt ha tó, aki az erre vo nat -
ko zó jog sza bá lyok sze rint a könyv vizs gá lók nyil ván tar tá -
sá ban sze re pel. Ha a könyv vizs gá ló gaz dál ko dó szer ve zet,
meg kell je löl nie azt a tag ját, ve ze tõ tiszt ség vi se lõ jét vagy
mun ka vál la ló ját, aki a könyv vizs gá la tért sze mé lyé ben is
fe le lõs. A sze mé lyé ben fe le lõs könyv vizs gá ló he lyet te sí té -
sé re – tar tós tá vol lé te ese té re – he lyet tes könyv vizs gá ló is
ki je löl he tõ.

(3) Nem le het a (2) be kez dés sze rin ti könyv vizs gá ló a
szö vet ke zet tag ja és ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, va la mint
ezek nek a Ptk. 685.  §-ának b) pont ja sze rin ti kö ze li hoz zá -
tar to zó ja, a szö vet ke zet mun ka vál la ló ja, to váb bá va la -
mennyi en e mi nõ sé gük meg szû né sé tõl szá mí tott 3 évig.

(4) A könyv vizs gá ló val a meg vá lasz tá sát kö ve tõ 30 na -
pon be lül a szö vet ke zet igaz ga tó sá ga szer zõ dést köt a
könyv vizs gá lói fel ada tok el lá tá sá ra. A ha tár idõ ered mény -
te len el tel té vel a könyv vizs gá ló meg vá lasz tá sa hatály -
talanná vá lik.

(5) A könyv vizs gá ló fel ada ta, hogy gon dos kod jon a
szám vi te li tör vény ben meg ha tá ro zott könyv vizs gá lat
 elvégzésérõl és en nek so rán min de nek elõtt an nak meg ál la -
pí tá sá ról, hogy a szö vet ke zet szám vi te li tör vény sze rin ti
be szá mo ló ja meg fe lel-e a jog sza bá lyok nak, to váb bá meg -
bíz ha tó és va lós ké pet ad-e a szö vet ke zet va gyo ni, pénz -
ügyi, jö ve del mi hely ze té rõl, mû kö dé sé nek ered mé nyé rõl.

(6) A könyv vizs gá ló nem nyújt hat a szö vet ke zet ré szé re
olyan szol gál ta tást, amely az (5) be kez dés sze rin ti könyv -
vizs gá lói fel ada ta tár gyi la gos és füg get len mó don tör té nõ
el lá tá sát ve szé lyez tet he ti. Kü lön tör vény ha tá roz za meg a
szö vet ke zet könyv vizs gá ló ja ál tal vé gez he tõ ki egé szí tõ
 tevékenységek kö rét, a szol gál ta tás nyúj tás fel té te le it és
kor lá ta it.

(7) A könyv vizs gá ló be te kint het a szö vet ke zet köny -
veibe, a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk tõl, a fel ügye lõ bi zott ság
tag ja i tól és a szö vet ke zet mun ka vál la ló i tól fel vi lá go sí tást
kér het, a szö vet ke zet bank szám lá ját, pénz tá rát, ér ték pa pír- 
és áru ál lo má nyát, szer zõ dé se it meg vizs gál hat ja.

(8) A könyv vizs gá ló a mû kö dé se so rán szer zett ér te sü -
lé se it üz le ti ti tok ként kö te les meg õriz ni.

(9) A könyv vizs gá ló a köz gyû lé sen kö te les részt ven ni,
és részt ve het az igaz ga tó ság, va la mint a fel ügye lõ bi zott -
ság ülé se in.

(10) A köz gyû lés a szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo -
ló ról a könyv vizs gá ló vé le mé nyé nek meg hall ga tá sa nél kül
nem hoz hat dön tést. A könyv vizs gá ló vissza hí vá sá ra nem
ad hat nak ala pot a könyv vizs gá lói je len tés ben tett meg ál la pí -
tá sok vagy a szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo ló hoz kap -
cso ló dó könyv vizs gá lói zá ra dék meg adá sá nak el uta sí tá sa.

(11) Ha a könyv vizs gá ló meg ál la pít ja, il let ve egyéb ként 
tu do mást sze rez ar ról, hogy a szö vet ke zet va gyo ná nak
 jelentõs csök ke né se vár ha tó, il let ve olyan tényt ész lel,
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amely a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk e tör vény ben meg ha tá ro -
zott fe le lõs sé gét von ja maga után, kö te les a köz gyû lés
össze hí vá sát kez de mé nyez ni. Ha a köz gyû lés a jog sza bá -
lyok ál tal meg kí vánt dön té se ket nem hoz za meg, a könyv -
vizs gá ló er rõl kö te les a tör vényességi fel ügye le tet el lá tó
cég bí ró sá got ér te sí te ni.

(12) A könyv vizs gá ló fel ada ta i ra egye bek ben a könyv -
vizs gá lói te vé keny ség re irány adó tör vények rendelkezé -
seit kell al kal maz ni.

A szövetkezet képviselete

41.  § (1) A szö vet ke ze tet az igaz ga tó ság el nö ke (igaz -
gatóság hi á nyá ban: az ügy ve ze tõ el nök), va la mint az igaz -
ga tó ság tag jai kép vi se lik har ma dik sze mé lyek kel szem -
ben, to váb bá bí ró sá gok és más ha tó sá gok elõtt.

(2) Az igaz ga tó ság el nö ké nek (ügy ve ze tõ el nö ké nek) és 
az igaz ga tó ság tag já nak cég jegy zé si joga ön ál ló. Az igaz -
ga tó ság ál tal erre fel ha tal ma zott mun ka vál la lók cég jegy -
zé sé nek ér vé nyes sé gé hez két kép vi se le ti jog gal rendel -
kezõ sze mély együt tes alá írá sa szük sé ges.

(3) Az alap sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek ben a köz -
gyû lés ha tá ro za ta kor lá toz hat ja az igaz ga tó ság kép vi se le ti
jo gát, a kor lá to zás har ma dik sze mé lyek kel szem ben
 hatálytalan. A kor lá to zás meg sér té sé bõl ere dõ ká ro kért az
igaz ga tó ság tag jai a szö vet ke zet tel szem ben egye tem le ge -
sen fe lel nek.

IV. Fejezet

A SZÖVETKEZETI TAGSÁGI JOGVISZONY

A tagsági jogviszony létrejötte

42.  § (1) A szö vet ke ze ti tag sá gi jog vi szony a szövet -
kezet ala pí tá sa kor, vagy írás be li ké re lem alap ján tag fel vé -
tel lel ke let ke zik.

(2) Az alap sza bály meg ha tá roz hat ja a szö vet ke zet cél -
jából kö vet ke zõ azon is mér ve ket, ame lyek a tag fel vé te li
ké rel mek el bí rá lá sa so rán irány adók.

(3) A ta gok fel vé te lé nél, to váb bá a ta gok jo ga i nak és
kö te les sé ge i nek meg ha tá ro zá sá nál az egyen lõ bá nás mód
kö ve tel mé nyét meg kell tar ta ni.

(4) A tag ké rel mé ben nyi lat ko zik ar ról, hogy a szö vet -
ke zet alap sza bá lyá ban fog lal ta kat ma gá ra néz ve kö te le zõ -
nek is me ri el és vál lal ja a szö vet ke zet cél ja i nak meg va ló sí -
tá sá ban való va gyo ni és – be fek te tõ tag ki vé te lé vel – sze -
mé lyes köz re mû kö dést.

43.  § (1) A tag fel vé tel rõl – a be fek te tõ tag ki vé te lé vel –
az alap sza bály ban meg ha tá ro zott tes tü let dönt, a fel vé te li
ké re lem be nyúj tá sát kö ve tõ leg kö ze leb bi ülé sén. A dön -

tés rõl a be lép ni kí vá nó sze mélyt ér te sí te ni és a köz gyû lést
tá jé koz tat ni kell. Az alap sza bály ban meg ha tá ro zott tes tü -
let a ké re lem el bí rá lá sa so rán vizs gál ja

a) a tag fel vé tel e tör vény ben fog lalt fel té te le i nek meg -
lé tét, va la mint

b) azt, hogy a ké rel me zõ ké pes-e részt ven ni a szö vet -
ke zet te vé keny sé gé ben.

(2) A tag sá gi jog vi szony – el té rõ meg ál la po dás hi á nyá -
ban – a fel vé tel rõl  szóló ha tá ro zat meg ho za ta lá nak idõ -
pont já ra vissza me nõ ha tállyal jön lét re ak kor, ha a tag a
rész jegy össze gét vagy an nak alap sza bály ban meg ha tá ro -
zott há nya dát a szö vet ke zet ré szé re be fi zet te, ille tõ leg nem 
pénz be li hoz zá já ru lás ként át ad ta. A szö vet ke zet be tag ként 
be lép ni kí vá nó sze mély fel vé te li ké rel mé ben más szö vet -
ke ze ti tag rész je gyé nek meg vé te li szán dé ká ról nyi lat koz -
hat, ilyen kor az 50.  § (2) be kez dé se sze rin ti rész je gyet nem 
kell je gyez nie.

(3) A ké rel me zõ a fel vé te li ké rel met el uta sí tó dön tés
 ellen a so ron kö vet ke zõ köz gyû lés hez for dul hat.

A rész jegy

44.  § (1) A szö vet ke ze ti tag va gyo ni hoz zá já ru lá sát,
 illetve az erre vo nat ko zó kö te le zett ség vál la lá sát a rész jegy 
je le ní ti meg.

(2) A rész je gyen fel kell tün tet ni:
a) a szö vet ke zet ne vét, szék he lyét;
b) a tag ne vét (cég ne vét), la kó he lyét (szék he lyét);
c) a tag ál tal vál lalt és tel je sí tett va gyo ni hoz zá já ru lás

össze gét;
d) a rész jegy ki ál lí tá sá nak idõ pont ját, és a ki ál lí tá sá ra

jo go sult sze mély alá írá sát.

A tagnyilvántartás

45.  § (1) A szö vet ke zet a ta gok ról nyil ván tar tást ve zet,
amely tar tal maz za a tag ne vét (cég ne vét) és lak cí mét
(szék he lyét), a tag ál tal tel je sí tett va gyo ni hoz zá já ru lás
össze gét, va la mint a tag sá gi jog vi szony ke let ke zé sé nek és
meg szû né sé nek idõ pont ját. A nyil ván tar tás – az el len ke zõ
bi zo nyí tá sig – iga zol ja a tag sá gi jog vi szony ke let ke zé sé re, 
fenn ál lá sá ra és meg szû né sé re vo nat ko zó ada to kat.

(2) A nyil ván tar tást bár ki meg te kint he ti, ha érdekelt -
ségét iga zol ja.

A tagsági jogviszony tartalma

46.  § (1) A tag alap ve tõ joga, hogy
a) részt ve gyen a szö vet ke zet te vé keny sé gé ben, sze mé -

lyes köz re mû kö dé sé nek, va gyo ni hoz zá já ru lá sá nak és
egyéb ér de kelt sé gé nek meg fele lõen ré sze sed jen a gaz dál -
ko dás ered mé nyé bõl;
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b) igény be ve gye a szö vet ke zet ál tal a ta gok ré szé re
rend sze re sí tett szol gál ta tá so kat, és él vez ze a szö vet ke zés
egyéb elõ nye it;

c) ta nács ko zá si és sza va za ti jog gal részt ve gyen a köz -
gyû lé sen;

d) tiszt sé get vi sel jen a szö vet ke zet ben;
e) a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk tõl fel vi lá go sí tást kér jen a

szö vet ke ze tet érin tõ bár mely kér dés rõl.

(2) A szö vet ke zet mû kö dé sé nek irá nyí tá sa és ellenõr -
zése so rán a ta go kat – ha e tör vény el té rõ en nem rendel -
kezik – az ál ta luk szol gál ta tott va gyo ni hoz zá já ru lás mér -
té ké re te kin tet nél kül, azo nos jo gok il le tik meg.

47.  § A tag alap ve tõ kö te les sé ge, hogy
a) tel je sít se a va gyo ni hoz zá já ru lá sát, to váb bá vál la lá -

sá nak meg fele lõen részt ve gyen a szö vet ke zet nek és szer -
ve i nek a te vé keny sé gé ben;

b) véd je a szö vet ke zet va gyo nát.

48.  § (1) A ta gok jo ga it és kö te les sé ge it rész le te sen az
alap sza bály tar tal maz za.

(2) A tag sze mé lyes köz re mû kö dé sé nek mód ját az igaz -
ga tó ság gal kö tött tag sá gi meg ál la po dás ha tá roz za meg.

A vagyoni hozzájárulás

49.  § (1) A szö vet ke zet alap sza bá lya ha tá roz za meg a
 tagok va gyo ni hoz zá já ru lá sá nak azt a leg ki sebb mér té két,
amely nek tel je sí té se min den tag szá má ra kö te le zõ.

(2) A va gyo ni hoz zá já ru lás pénz be li vagy nem pénz be li
le het.

(3) A nem pénz be li hoz zá já ru lás bár mi lyen forgalom -
képes va gyo ni ér ték kel ren del ke zõ do log, szel le mi al ko -
tás, va la mint va gyo ni ér té kû jog – ide ért ve az adós ál tal
 elismert vagy jog erõs bí ró sá gi ha tá ro za ton ala pu ló kö ve te -
lést is – le het. A tag mun ka vég zés re vagy más sze mé lyes
köz re mû kö dés re, il let ve szol gál ta tás nyúj tá sá ra irá nyu ló
kö te le zett ség vál la lá sát nem pénz be li hoz zá já ru lás ként
figye lembe ven ni nem le het.

(4) A nem pénz be li hoz zá já ru lást nyúj tó tag a hozzá -
járulás szol gál ta tá sá tól szá mí tott öt éven át helyt áll ni tar to -
zik a szö vet ke zet nek azért, hogy a hoz zá já ru lás meg je lölt
ér té ke nem ha lad ja meg a hoz zá já ru lás nak a szol gál ta tás
ide jén fenn ál lott ér té két.

(5) Az ok ta tá si in téz mény azt a va gyo nát vi he ti be az
 iskolaszövetkezetbe, il let ve azt a va gyo nát bo csát hat ja az is -
ko la szö vet ke zet ren del ke zé sé re, amellyel az ala pí tó
 okiratának meg fele lõen vál lal koz hat, fel té ve, hogy ez nem
ve szé lyez te ti az ala pí tó ok ira tá ban meg ha tá ro zott alap te vé -
keny sé gét és eb bõl fa ka dó kö te le zett sé ge i nek teljesí tését.

(6) Az (5) be kez dés ben fog lal ta kon túl me nõ en, ha az
ok ta tá si in téz mény a szak kép zé si hoz zá já ru lás tel je sí té se
ke re té ben fej lesz té si tá mo ga tást kap, az eb bõl szár ma zó

va gyon – kü lön meg ál la po dás ke re té ben – az is ko la szö vet -
ke zet ren del ke zé sé re bo csát ha tó, fel té ve, hogy az is ko la -
szö vet ke zet ala pí tó ok ira ta sze rint részt vesz a gya kor la ti
kép zés fel ada ta i nak az el lá tá sá ban, és ezt a célt a fejlesz -
tési tá mo ga tás nyúj tá sá val kap cso la tos meg ál la po dás ban
rög zí tik. Az ok ta tá si in téz mény ál tal az is ko la szö vet ke zet
ren del ke zé sé re bo csá tott va gyon nem mi nõ sít he tõ az is ko -
la szö vet ke zet fel nem oszt ha tó va gyo ná vá.

50.  § (1) A tag nak va gyo ni hoz zá já ru lás ként az alap sza -
bály ban meg ha tá ro zott szá mú és név ér té kû rész je gyet kell
je gyez nie.

(2) Ala pí tás kor és be lé pés kor egy rész jegy jegy zé se
 kötelezõ, amely nek – pénz be li hoz zá já ru lás ese tén – az
alap sza bály ban meg ha tá ro zott há nya dát, de leg alább har -
minc szá za lé kát az ala pí tás kor (be lé pés kor) be kell fi zet ni,
nem pénz be li hoz zá já ru lás ese tén pe dig az egé szét szol gál -
tat ni kell.

(3) Ha a tag a rész jegy név ér té ké nek meg fe le lõ va gyo ni
hoz zá já ru lás tel jes össze gét be lé pés kor nem szol gál tat ja, a
fenn ma ra dó részt az alap sza bály ban meg ha tá ro zott mó don 
és idõ pont ban – de leg ké sõbb a be lé pés tõl szá mí tott egy
éven be lül – kö te les szol gál tat ni. Ala pí tás ese té ben az egy -
éves idõ tar ta mot a szö vet ke zet cég be jegy zé sé tõl kell szá -
mí ta ni.

51.  § (1) A rész je gyek név ér té ke csak azo nos össze gû
le het. A rész jegy más ra – a szö vet ke zet tag ja, va la mint a
43.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben a szö vet ke -
zet be tag ként be lé põ sze mély ki vé te lé vel – nem ru ház ha tó
át, és a szö vet ke ze ti tag nak har ma dik sze méllyel szem ben
fenn ál ló kö te le zett sé ge  miatt bí ró sá gi vég re haj tás alá nem
von ha tó.

(2) A tag örö kö se (jog utó da) az e tör vény ben meg ha tá -
ro zot tak sze rint kér he ti a tag gá való fel vé te lét. Fel vé tel
 hiányában vele el kell szá mol ni.

(3) A tag sá gi jog vi szony meg szün te té se vagy meg szû -
né se ese tén a ta got, il let ve örö kö sét (jog utó dát), a rész jegy
név ér té ke, va la mint a tag sá gi jog vi szony alatt ke let ke zett,
a rész jegy re jutó sa ját tõke le kö tött tar ta lék kal csök ken tett
össze ge il le ti meg, ab ban az eset ben, ha az a vesz te ség
 fedezésére nem ke rült fel hasz ná lás ra. A rész jegy név ér té -
ké nek az el szá mo lá sá ra a tag sá gi jog vi szony meg szû né sét
kö ve tõ, szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo lót el fo ga dó
köz gyû lés nap já tól szá mí tott 30 na pon be lül ke rül sor. Ha
az el szá mo lás alap já ul szol gá ló összeg a név ér té ket meg -
ha lad ja, ak kor a kü lön bö zet össze gét a köz gyû lés ál tal
meg ha tá ro zott idõ szak alatt kell ki fi zet ni.

(4) A rész jegy – a köz hasz nú szer ve ze ti jog ál lás sal ren -
del ke zõ szo ci á lis szö vet ke zet ki vé te lé vel – a szö vet ke zet
adó zott ered mé nyé bõl ré sze se dés re jo go sít.

Tagi kölcsön

52.  § (1) A szö vet ke zet tag ja – ha tag sá gi jog vi szo nya
leg alább 1 éve fenn áll – a szö vet ke zet nek ka mat men te sen

190 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/1. szám



vagy ka mat el le né ben köl csönt nyújt hat (tagi köl csön), ha
az alap sza bály ban meg ha tá ro zott kö te le zõ va gyo ni hoz zá -
já ru lá sát már tel je sí tet te.

(2) A szö vet ke zet szá má ra nyúj tott tagi köl csönt csak a
szö vet ke zet cél ja i nak meg va ló sí tá sá ra sza bad felhasz -
nálni.

(3) A tagi köl csö nök együt tes össze ge nem ha lad hat ja
meg a sa ját tõke két sze re sét.

(4) Az alap sza bály, va la mint az igaz ga tó ság ál tal el fo -
ga dott sza bály zat a tagi köl csön igény be vé te lé nek le he tõ -
sé gét, fel hasz ná lá sá nak és vissza fi ze té sé nek rend jét rész -
le te sen meg ha tá roz za.

53.  § Tagi köl csön nyúj tá sa ese tén a szö vet ke zet és a tag 
kö zöt ti meg ál la po dást köz ok irat ba vagy tel jes bi zo nyí tó
ere jû ma gán ok irat ba kell fog lal ni.

A pótbefizetés

54.  § (1) A szö vet ke zet vesz te sé gé nek ren de zé se ér de -
ké ben – ha az alap sza bály így ren del ke zik – a ta gok va gyo -
ni hoz zá já ru lá suk ará nyá ban pót be fi ze tés re kö te lez he tõk.

(2) Pót be fi ze tés el ren de lé sé re éven te leg fel jebb egy
 alkalommal ke rül het sor, mér té ke al kal man ként nem ha -
lad hat ja meg a va gyo ni hoz zá já ru lás har minc szá za lé kát.

(3) A pót be fi ze tés a szö vet ke zet le kö tött tar ta lé kát
 növeli. A vesz te ség pót lá sá hoz nem szük sé ges pót be fi ze -
té se ket a ta gok ré szé re vissza kell fi zet ni; a vissza fi ze tés re
csak a va gyo ni hoz zá já ru lás tel jes be fi ze té se után ke rül het
sor.

(4) Ha a tag a pót be fi ze té si kö te le zett sé gét a köz gyû lés
ál tal meg je lölt idõ pon tig nem tel je sí ti, a 61.  § b) pont ja
alap ján a tag sá gi jog vi szo nya meg szû nik.

A szövetkezet és a tag gazdasági együttmûködése

55.  § (1) A szö vet ke zet és a tag gaz da sá gi együttmû -
ködését az alap sza bály a szö vet ke zet cél ja i hoz iga zo dó an
rész le te sen meg ha tá roz za. Az együtt mû kö dés meg va ló -
sul hat

a) a ta gok be szer zé se i nek, ter mé ke ik fel dol go zá sá nak,
ér té ke sí té sé nek le bo nyo lí tá sá ban;

b) a ta gok fo gyasz tá si szük ség le te i nek ki elé gí té sé ben
és vá sár lá si vissza té rí tés nyúj tá sá ban;

c) kö zös gaz dál ko dás ban;
d) a ta gok mun ka le he tõ ség hez jut ta tá sá ban, szo ci á li san 

hát rá nyos hely ze tük egyéb mó don való ja ví tá sá ban;
e) di á kok és az ok ta tá si in téz mé nyek együtt mû kö dé sé -

vel mû kö dõ is ko la szö vet ke ze tek ese tén a di á kok mun ka le -
he tõ sé ge i nek meg te rem té sé ben, va la mint az ok ta tá si fel té -
te lek ja ví tá sá ban;

f) a gaz da sá gi együtt mû kö dés konk rét mód já hoz iga -
zodó egyéb for má ban.

(2) Az ok ta tá si in téz mény és az is ko la szö vet ke zet kap -
cso la tá nak sza bá lyo zá sa ke re té ben meg kell ha tá roz ni az
ok ta tá si in téz mény ré szé re vég zett mun ka és az e te vé -
keny ség bõl szár ma zó adó zott ered mény fel osz tá sa el len -
õr zé sé nek rend jét. E sza bá lyo zás nál köz ok ta tá si in téz -
mény ben az is ko lai, kol lé gi u mi di ák ön kor mány za tot és az
is ko lai, kol lé gi u mi szü lõi szer ve ze tet egyet ér té si jog il le ti
meg.

Személyes közremûködés és munkavégzés
a szövetkezetben

56.  § (1) A ta gok sze mé lyes köz re mû kö dé sé nek mó do -
za ta it az alap sza bály a szö vet ke zet sa já tos sá ga i nak meg -
fele lõen ha tá roz za meg. A sze mé lyes köz re mû kö dés tör -
tén het – a szö vet ke zet te vé keny sé gé hez ké pest – ter me lés -
sel, ter mé kek fel dol go zá sá val, ér té ke sí tés re elõ ké szí tés sel, 
ér té ke sí tés sel, fo gyasz tás sal vagy egyéb te vé keny ség gel.

(2) Az alap sza bály a sze mé lyes köz re mû kö dés egyik
mód ja ként mun ka vég zé si kö te le zett sé get is elõ ír hat.
 Ennek alap ján a tag és a szö vet ke zet mun ka szer zõ dést,
vál lal ko zá si vagy meg bí zá si szer zõ dést köt. A munka -
viszonyra a Mun ka Tör vény köny ve, a vál lal ko zá si és meg -
bí zá si jog vi szony ra a Ptk. sza bá lya it kell al kal maz ni.

(3) A szö vet ke ze ti tag sá gi jog vi szony meg szû né se – a
tag ha lá lá tól el te kint ve – a mun ka vi szony ra és a vállal -
kozási (meg bí zá si) jog vi szony ra nincs ki ha tás sal. A szer -
zõ dõ fe lek et tõl el tér het nek.

Juttatások és támogatások a tagok,
valamint hozzátartozóik részére

57.  § (1) A szö vet ke ze ti szo li da ri tás el vé nek meg fele -
lõen a szö vet ke zet alap sza bá lyá ban meg kell ha tá roz ni
a ter mé sze tes sze mély ta gok, va la mint hoz zá tar to zó ik
 számára biz to sí tan dó jut ta tá sok és tá mo ga tá sok for má it,
oda íté lé sé nek fel té te le it, el já rá si rend jét.

(2) A jut ta tá sok és tá mo ga tá sok le het nek

a) szo ci á lis jut ta tá sok (szo ci á lis se gély, la kás épí té si
 támogatás, gyer mek ne ve lés hez, gyógy szer vá sár lás hoz,
be teg ápo lás hoz nyúj tott se gély, ke re sõ kép te len ség ese tén
biz to sí tott se gély, te me té si se gély, ét ke zé si hoz zá já ru lás,
nyug díj-ki egé szí tés, üdü lé si tá mo ga tás);

b) ok ta tá si tá mo ga tá sok (kép zé si-to vább kép zé si  tá -
mogatás, szak mai és nyelv tan fo lya mo kon való rész vé tel
tá mo ga tá sa, ösz tön díj biz to sí tá sa);

c) kul tu rá lis tá mo ga tá sok (ama tõr kul tu rá lis cso por tok,
ha gyo mány õr zõ együt te sek tag ja i nak tá mo ga tá sa, kultu -
rális ren dez vé nye ken való rész vé tel tá mo ga tá sa);
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d) köz mû ve lõ dé si te vé keny ség tá mo ga tá sa (is me ret ter -
jesz tõ elõ adá sok és ki ad vá nyok fi nan szí ro zá sa, szak mai
célú ren dez vé nye ken való rész vé tel fi nan szí ro zá sa);

e) sport te vé keny ség tá mo ga tá sa (ama tõr és tö meg sport
ren dez vé nyek tá mo ga tá sa);

f) egyéb, a szö vet ke zet cél já hoz iga zo dó tá mo ga tá sok
és jut ta tá sok biz to sí tá sa.

A juttatások és támogatások finanszírozása

58.  § A szö vet ke zet az adó zás utá ni ered mé nyé nek a
köz gyû lés ál tal meg ha tá ro zott mér té ké ben kö zös sé gi ala -
pot ké pez a 71.  § (2) be kez dé se sze rint, az 57.  §-ban meg -
ha tá ro zott jut ta tá sok és tá mo ga tá sok fe de ze te cél já ra.

A szövetkezet adózás utáni eredményének felosztása

59.  § (1) A köz gyû lés – az igaz ga tó ság nak a fel ügye lõ
bi zott ság vé le mé nyé vel együtt elõ ter jesz tett ja vas la ta
alap ján, a szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo ló ismere -
tében – dönt az adó zás utá ni ered mény fel hasz ná lá sá ról.

(2) A köz gyû lés meg ha tá roz za, hogy a szö vet ke zet gaz -
da sá gi te vé keny sé gé bõl szár ma zó, adó zás utá ni ered mény

a) mek ko ra ré sze jár a be fek te tõi rész je gyek után, a
60.  § (6) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fele lõen;

b) mek ko ra há nya dát oszt ja szét a ta gok kö zött a szö -
vet ke zet tel való gaz da sá gi együtt mû kö dé sük ará nyá ban;

c) mek ko ra há nya dát he lye zi a le kö tött tar ta lé kon be lül
el kü lö ní tett kö zös sé gi alap ba;

d) mek ko ra há nya dát oszt ja szét a ta gok kö zött a rész -
jegyeik ará nyá ban;

e) mek ko ra há nya dát for dít ja egyéb cél ra.

(3) A köz hasz nú szer ve ze ti jog ál lás sal ren del ke zõ szo -
ci á lis szö vet ke zet az adó zás utá ni ered mé nyét – a (2) be -
kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en – a köz hasz nú cél já nak
meg va ló sí tá sá ra for dít ja.

A befektetõ tag

60.  § (1) Ha az alap sza bály le he tõ vé te szi, be fek te tõ tag
is le het szö vet ke ze ti tag. A be fek te tõ tag fel vé te lé rõl a köz -
gyû lés dönt. Szo ci á lis szö vet ke zet nek nem le het be fek te tõ
tag ja.

(2) A be fek te tõ tag pénz be li hoz zá já ru lás vagy a 49.  §
(3) be kez dé sé ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ
nem pénz be li hoz zá já ru lás ren del ke zés re bo csá tá sá val a
szö vet ke zet nél be fek te tõi rész je gyet je gyez (továb biak -
ban: be fek te tõi rész jegy).

(3) A be fek te tõ ta gok szá ma nem ha lad hat ja meg a szö -
vet ke ze ti ta gok 10%-át, a be fek te tõi rész je gyek név ér té ke
pe dig nem ha lad hat ja meg a rész jegy tõ ke 30%-át.

(4) A be fek te tõ tag örö kö se (jog utó da) az e tör vény ben
meg ha tá ro zot tak sze rint kér he ti a be fek te tõ tag gá való fel -
vé te lét. Fel vé tel hi á nyá ban vele el kell szá mol ni.

(5) A be fek te tõ tag sá gi jog vi szony meg szû né se ese tén a
volt be fek te tõ tag gal, il let ve örö kö sé vel (jog utó dá val) az
el szá mo lás ra a tag sá gi jog vi szony meg szû né sét köve tõen
a be fek te tõ tag és a szö vet ke zet ál tal kö tött meg ál la po dás -
ban fog lalt idõ pont ban és mó don ke rül sor.

(6) A be fek te tõ tag (volt be fek te tõ tag; örö kös; jog -
utód) be fek te tõi rész je gye össze ge ará nyá ban jo go sult a
szö vet ke zet gaz da sá gi te vé keny sé gé bõl szár ma zó adó zás
utá ni ered mé nyé bõl ré sze se dés re, ugyan ilyen arány ban
 viseli a vesz te sé get is.

(7) A be fek te tõ tag jo gai és kö te le zett sé gei a tag e tör -
vény ben meg ha tá ro zott jo ga i val és kö te le zett sé ge i vel azo -
no sak az aláb bi el té ré sek kel:

a) a be fek te tõ tag az 50.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak -
tól el té rõ en a pénz be li hoz zá já ru lás tel jes össze gét is kö te -
les az ala pí tás kor (be lé pés kor) be fi zet ni;

b) a be fek te tõ tag sze mé lyes köz re mû kö dés re nem
 kötelezhetõ;

c) a be fek te tõ tag a be fek te tõi rész je gyét a szö vet ke ze ti
ta gon és a szö vet ke zet be tag ként be lé põ sze mé lyen túl me -
nõ en be fek te tõ tag ra, va la mint a szö vet ke zet be be fek te tõ
tag ként be lé põ sze mély re is át ru ház hat ja.

A tagsági jogviszony megszûnése

61.  § A tag sá gi jog vi szony meg szû nik, ha:
a) a tag a szö vet ke zet bõl ki lép;
b) a tag a va gyo ni hoz zá já ru lá sát (pót be fi ze té si kö te le -

zett sé gét) – az alap sza bály ban (köz gyû lé si ha tá ro zat ban)
meg ha tá ro zott idõ pon tig – nem tel je sí tet te;

c) a tag meg hal (meg szû nik);
d) a szö vet ke zet a ta got ki zár ja;
e) a szö vet ke zet át ala ku lás sal vagy jog utód nél kül

meg szû nik.

62.  § A ki lé pé si szán dé kot az igaz ga tó ság nak írás ban
kell be je len te ni. Az alap sza bály ban kell meg ha tá roz ni,
hogy a ki lé pés re vo nat ko zó be je len tés és a tag sá gi jog -
viszony meg szû né se kö zött mi lyen idõ tar tam nak kell
 eltelnie, azon ban az nem le het hosszabb há rom hó nap nál.

63.  § (1) A szö vet ke zet igaz ga tó sá ga ki zár hat ja azt a
 tagot, aki – neki fel ró ha tó mó don –

a) a szö vet ke zet ér de ke it sér tõ vagy ve szé lyez te tõ
 magatartást ta nú sít, vagy

b) a tag sá gi jog vi szony ból ere dõ kö te le zett sé ge i nek
– az alap sza bály ban meg ha tá ro zott idõ tar tam alatt – fel -
szó lí tás el le né re sem tesz ele get.

(2) Az igaz ga tó ság ki zá rást tár gya ló ülé sé re az érin tett
ta got meg kell hív ni. A ki zá rás ról in dok lás sal el lá tott ha tá -
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ro za tot kell hoz ni, s azt az érin tett tag gal írás ban is kö zöl ni
kell.

(3) A ki zá rás ról ho zott ha tá ro zat el len a tag a ha tá ro zat -
ról való tu do más szer zés tõl szá mí tott 30 na pon be lül a köz -
gyû lés hez for dul hat, e na pi rend tár gya lá sa so rán azon ban
nem gya ko rol hat ja a sza va za ti jo gát. A tag a köz gyû lés
 kizárásról ho zott vagy a ki zá rást meg erõ sí tõ ha tá ro za tá nak 
fe lül vizs gá la tát a bí ró ság tól kér he ti, a 18.  §-ban fog lal tak
sze rint. A ke re set in dí tás nak ha lasz tó ha tá lya van.

(4) A tag sá gi jog vi szony a ki zá rást ki mon dó ha tá ro zat
köz lé sé tõl a 18.  §-ban fog lal tak alap ján szá mí tott har minc
nap el tel té vel szû nik meg, ki vé ve, ha:

a) a ha tá ro zat ké sõb bi idõ pon tot ál la pít meg,
b) a ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta cél já ból ke re se -

tet in dí tot tak és a bí ró ság a ki zá rást ki mon dó ha tá ro za tot
meg vál toz tat ja, vagy ha tá lyon kí vül he lye zi,

c) a tag ké rel mé re a köz gyû lés ko ráb bi idõ pon tot ál la -
pít meg.

64.  § (1) A tag sá gi jog vi szony meg szû né se ese tén a volt
tag ál tal – nem va gyo ni hoz zá já ru lás ként – a szö vet ke zet
hasz ná la tá ba adott va gyon tár gyat ké re lem re a volt tag,
ille tõ leg tag sá gi vi szonyt nem lé te sí tõ örö kö se (jog utó da)
ré szé re ki kell adni, amennyi ben a hasz ná lat ba adott
 vagyontárgy még a szö vet ke zet ren del ke zé sé re áll. A ki -
adás ra az el szá mo lás 51.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zot tak sze rin ti idõ pont já val egy ide jû leg ke rül sor. Et tõl a
fe lek kö zös meg egye zés sel el tér het nek.

(2) Ha a hasz ná lat ba adott va gyon tárgy el hasz ná ló dás
foly tán már nincs a szö vet ke zet bir to ká ban, a szö vet ke zet
el len ér ték fi ze té sé re nem kö te les.

(3) A va gyon tárgy nak a tag sá gi jog vi szony meg szû né se
utá ni hasz ná la ta ese tén, a ki adá sig ter je dõ idõ re a volt tag,
ille tõ leg tag sá gi jog vi szonyt nem lé te sí tõ örö kö se (jog utó -
da) ré szé re dí jat kell fi zet ni.

(4) A hasz ná la ti díj össze gét a fe lek meg ál la po dá sa
 határozza meg.

V. Fejezet

A SZÖVETKEZET VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA

A szövetkezet vagyona

65.  § A szö vet ke zet va gyo na a szö vet ke zet sa ját tõ ké je,
amely ma gá ban fog lal ja a rész jegy tõ két (jegy zett tõ két), a
jegy zett, de be nem fi ze tett tõ két, a tõ ke tar ta lé kot, az ered -
mény tar ta lé kot, a le kö tött tar ta lé kot (ezen be lül a kö zös sé -
gi ala pot), az ér té ke lé si tar ta lé kot, va la mint a tárgy év mér -
leg sze rin ti ered mé nyét.

66.  § (1) A szö vet ke zet rész jegy tõ ké je (jegy zett tõke) a
ta gok va gyo ni hoz zá já ru lá sa i nak össze ge, ame lyek tel je sí -
té sét, il let ve az erre vo nat ko zó kö te le zett ség vál la lást a
 tagok ré szé re ki ál lí tott rész je gyek iga zol ják.

(2) A rész jegy tõ ke (jegy zett tõke) ala pí tás ko ri ér té két az 
alap sza bály ha tá roz za meg.

67.  § (1) A szö vet ke zet köz gyû lé se a rész jegy tõ kén
(jegy zett tõ kén) fe lü li va gyon egy ré szét a kö zös sé gi alap -
ba he lyez he ti és azt a le kö tött tar ta lék ban kell nyilvántar -
tani.

(2) A kö zös sé gi alap fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó sza bá -
lyo kat az alap sza bály ban kell meg ha tá roz ni. En nek ke re té -
ben ren del kez ni kell a szö vet ke zet jog utód nél kü li meg -
szû né se, ille tõ leg gaz da sá gi tár sa ság gá való át ala ku lá sa
ese tén a kö zös sé gi alap más szö vet ke zet, ille tõ leg szö vet -
ke ze ti szö vet ség ré szé re való át adá sá ról.

A szövetkezet gazdasági tevékenysége

68.  § (1) A szö vet ke zet min den olyan te vé keny sé get
foly tat hat, ame lyet tör vény szö vet ke zet szá má ra nem tilt.

(2) Fõ te vé keny sé gét te kint ve le het

a) tag jai szá má ra be szer zés sel, tag jai ter mé ke i nek fel -
dol go zá sá val, ér té ke sí té sé vel fog lal ko zó szö vet ke zet;

b) tag jai ter me lé sét elõ se gí tõ szö vet ke zet;

c) kö zös ter me lést meg va ló sí tó szö vet ke zet;

d) tag jai fo gyasz tá sát elõ se gí tõ szö vet ke zet;

e) tag ja i nak mun ka fel té te le ket te rem tõ, ille tõ leg szo -
ciális hely ze tü ket más mó don ja ví tó, va la mint is ko la szö -
vet ke zet ként mû kö dõ szo ci á lis szö vet ke zet;

f) tag jai szá má ra kü lön tör vény sze rint köz hasz nú te vé -
keny ség nek mi nõ sü lõ fel ada to kat el lá tó, kü lön tör vény
sze rint köz hasz nú szer ve ze ti jog ál lás sal ren del ke zõ szo -
ciális szö vet ke zet;

g) a 2.  §-ban em lí tett, kü lön tör vények ha tá lya alá tar to -
zó szö vet ke zet.

69.  § Szö vet ke zet csak olyan gaz da sá gi tár sa ság ala pí tó -
ja, ille tõ leg tag ja le het, amely ben a fe le lõs sé ge nem ha lad -
ja meg az ál ta la szol gál ta tott va gyo ni hoz zá já ru lás össze -
gét.

70.  § (1) A szö vet ke zet a tu laj do ná ban álló és a ta gok
vagy má sok ál tal hasz ná la tá ba adott esz kö zök kel gaz dál -
ko dik.

(2) A szö vet ke zet a tar to zá sa i ért a sa ját va gyo ná val
 felel.

(3) A szö vet ke ze ti tag a szö vet ke zet tar to zá sa i ért a rész -
je gyé vel (be fek te té si rész je gyé vel) fe lel.
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A közösségi alapra vonatkozó külön szabályok

71.  § (1) A kö zös sé gi alap fel nem oszt ha tó szö vet ke ze ti 
va gyon nak mi nõ sül, amely a le kö tött tar ta lék ban van el kü -
lö nít ve.

(2) A kö zös sé gi alap 58.  § sze rin ti kép zé se az ered -
mény tar ta lék ból a le kö tött tar ta lék ba való át ve ze tés sel tör -
té nik.

(3) A szám vi te li tör vény sze rin ti tárgy évi be szá mo lót
el fo ga dó köz gyû lés ha tá roz za meg, hogy a kö zös sé gi alap
ren del ke zés re álló ál lo má nyá nak hány szá za lé ka ere jé ig
le het a tárgy évet kö ve tõ év ben az 57.  § (2) be kez dé se sze -
rin ti jut ta tá so kat és tá mo ga tá so kat tel je sí te ni. A beszá -
molónak a köz gyû lés elé ter jesz té se elõtt az alap ból tör -
ténõ fel hasz ná lás ra vo nat ko zó ja vas lat hoz a szö vet ke zet
köz gyû lé se ál tal fel ha tal ma zott or szá gos szö vet ke ze ti szö -
vet ség nyi lat ko za tát be kell sze rez ni.

(4) Az 57.  § (2) be kez dé se sze rint tel je sí tett jut ta tá sok és 
tá mo ga tá sok össze ge ként fel hasz nált kö zös sé gi alap mér -
té két a le kö tött tar ta lék ból az ered mény tar ta lék ba kell
 átvezetni.

(5) A szö vet ke zet gaz da sá gi tár sa ság gá való át ala ku lá sa 
vagy jog utód nél kü li meg szû né se ese tén – a hi te le zõk kel
való el szá mo lást köve tõen – a kö zös sé gi ala pot az alap sza -
bály ren del ke zé se sze rin ti szö vet ke zet, vagy a szövetke -
zeti szö vet ség ré szé re kell át ad ni. A (3) be kez dés ben meg -
je lölt or szá gos szö vet ke ze ti szö vet ség az alap el szá mo lá -
sá nak he lyes sé gét és át adá sát a va gyon mér leg-ter ve zet,
 illetve vég el szá mo lá si zá ró mér leg köz gyû lés elé terjesz -
tését meg elõ zõ en el len õr zi. Az át adott kö zös sé gi alap
össze gét az át ve võ kö te les a le kö tött tar ta lé kán be lül ki mu -
ta tott kö zös sé gi alap ba he lyez ni és azt az 57.  § (2) be kez -
dés sze rint fel hasz nál ni.

(6) A kö zös sé gi alap a nye re ség bõl való ré sze se dés ként, 
ille tõ leg a tag sá gi vi szony meg szû né sé hez kap cso ló dó
 elszámolás so rán nem ve he tõ figye lembe.

VI. Fejezet

FELELÕSSÉGI VISZONYOK A SZÖVETKEZET
ÉS TAGJA TEKINTETÉBEN

A szövetkezet kártérítési felelõssége

72.  § (1) A szö vet ke zet a tag já nak jog el le ne sen oko zott
ká rért a pol gá ri jog ál ta lá nos sza bá lyai sze rint fe lel.

(2) A szö vet ke zet – vét kes sé gé re te kin tet nél kül – kö te -
les a tag já nak meg té rí te ni azt a kárt, amely

a) a ta got a tag sá gi jog vi szony ke re té ben tör té nõ mun -
ka vég zés so rán érte;

b) a mun ka hely re szo ká so san be vitt dol gok ban ke let -
ke zett.

(3) Nem ter he li a szö vet ke ze tet a (2) be kez dés sze rint
fe le lõs ség, ha bi zo nyít ja, hogy a kárt mû kö dé si kö rén kí vül 
esõ el há rít ha tat lan ok vagy ki zá ró lag a tag el há rít ha tat lan
ma ga tar tá sa okoz ta. En nek hi á nyá ban is men te sül a szö -
vet ke zet a kár azon ré szé nek meg té rí té se alól, ame lyet a
tag vét kes ma ga tar tá sa idé zett elõ.

(4) A szö vet ke zet ne vé ben el já ró tag kár oko zá sa ese tén
a ká ro sult tal szem ben a szö vet ke zet tar to zik fe le lõs ség gel.
A szö vet ke zet a kár oko zó val szem be ni igé nyét a 73.  §-ban
fog lal tak sze rint ér vé nye sít he ti.

A tag kártérítési felelõssége

73.  § (1) A tag a szö vet ke zet nek oko zott ká rért a pol gá ri
jog ál ta lá nos sza bá lyai sze rint fe lel, ki vé ve, ha a tag a
 szövetkezettel fenn ál ló mun ka jog vi szony ke re té ben okoz
kárt.

(2) A Mun ka Tör vény köny vé nek sza bá lya it kell al kal -
maz ni a mun ka jog vi szony jel le gû mun ka vég zés sel össze -
füg gés ben a tag ál tal a szö vet ke zet nek oko zott ká rok ese -
té ben.

VII. Fejezet

A SZÖVETKEZET SZERVEZETI VÁLTOZÁSAI

Az átalakulás közös szabályai

74.  § (1) Ha e fe je zet sza bá lyai más képp nem ren del kez -
nek, a szö vet ke zet át ala ku lá sa so rán az ala pí tá sá ra vo nat -
ko zó sza bá lyo kat kell al kal maz ni.

(2) Át ala ku lás nak mi nõ sül a szö vet ke zet egye sü lé se
(össze ol va dás, be ol va dás), szét vá lá sa, gaz da sá gi társa -
sággá át ala ku lá sa.

(3) Össze ol va dás ese té ben az egye sü lõ szö vet ke ze tek
meg szûn nek, és va gyo nuk az át ala ku lás sal lét re jö võ új
szö vet ke zet re, mint jog utód ra száll át.

(4) Be ol va dás ese té ben a be ol va dó szö vet ke zet meg szû -
nik, és an nak va gyo na az át ve võ szö vet ke zet re, mint jog -
utód ra száll át.

(5) Szét vá lás ese té ben a szö vet ke zet meg szû nik, és
 vagyona az át ala ku lás sal lét re jö võ szö vet ke ze tek re, mint
jog utó dok ra száll át.

(6) A szö vet ke zet át ala ku lá sa kor – tör vény el té rõ ren -
del ke zé se hi á nyá ban – kü lön adó- és il le ték fi ze té si kö te le -
zett ség nem ke let ke zik.

(7) Is ko la szö vet ke zet át ala ku lá sá hoz az ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ jé nek hoz zá já ru lá sa szük sé ges. Az ok ta tá si
in téz mény ve ze tõ je az is ko la szö vet ke zet szer ve ze ti vál to -
zá sá hoz ak kor já rul hat hoz zá, ha a vál to zás kö vet kez té ben
az is ko la szö vet ke zet be be vitt, il let ve át en ge dett va gyon
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fe let ti ren del ke zé si jog to vább ra is is ko la szö vet ke ze tet
 illet meg, vagy az vissza ke rül az ere de ti jo go sult hoz,
 továbbá be szer zi a fenn tar tó egyet ér té sét.

75.  § (1) Nem ala kul hat át az a szö vet ke zet, amely fel -
szá mo lás, vagy vég el szá mo lás alatt áll.

(2) Szö vet ke zet az át ala ku lá sát csak ak kor ha tá roz hat ja
el, ha a ta gok az alap sza bály ban meg ha tá ro zott va gyo ni
hoz zá já ru lá su kat tel jes egé szé ben tel je sí tet ték.

(3) Az át ala ku lást a szö vet ke zet tag ja i nak leg alább tíz
szá za lé ka vagy az igaz ga tó ság kez de mé nyez he ti.

(4) Az át ala ku lás sal lét re jö võ szö vet ke zet, vagy gaz da -
sá gi tár sa ság mû kö dé sét a cég be jegy zé se nap ján kez di
meg. Az ira to kon és a meg kö tött jog ügy le tek so rán a
 folyamatban lévõ át ala ku lás té nyét fel kell tün tet ni.

(5) Az át ala ku lás sal lét re jö võ szer ve zet az át ala kult szö -
vet ke zet ál ta lá nos jog utód ja.

(6) Az át ala ku lás so rán a szö vet ke zet tõl meg vá ló ta gok
a tag sá gi jog vi szo nyuk meg szû né se kor ki fi ze tett já ran dó -
ság ere jé ig öt évig fe lel nek a jog elõd nek a jog utód ál tal
nem fe de zett és a tag sá gi jog vi szo nyuk meg szû né se elõtt
ke let ke zett tar to zá sa i ért.

76.  § (1) A szö vet ke zet köz gyû lé se az át ala ku lás ról két
al ka lom mal ha tá roz.

(2) Elsõ íz ben, az elõ ké szí tõ köz gyû lés az igaz ga tó ság -
nak a fel ügye lõ bi zott ság ál lás pont ját is tar tal ma zó elõ ter -
jesz tésének meg tár gya lá sa so rán meg ál la pít ja, hogy a szö -
vet ke zet tag jai egyet ér te nek-e az át ala ku lás szán dé ká val
és fel mé ri, hogy a ta gok kö zül ki kí ván a jog utód szer ve zet
tag já vá (rész vé nye sé vé) vál ni. A köz gyû lés dönt az át ala -
ku lás for má já ról is.

(3) Azo kat a ta go kat, akik az elõ ké szí tõ köz gyû lé sen
nem vol tak je len, az igaz ga tó ság nyolc na pon be lül kö te les 
a köz gyû lés ha tá ro za tá ról ér te sí te ni és fel hív ni arra, hogy a 
tu do más szer zés tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül írás ban
nyi lat koz za nak ar ról, részt kí ván nak-e ven ni az át ala ku lás -
ban, ille tõ leg az át ala ku lás ered mé nye ként lét re jö võ szer -
ve ze tek kö zül me lyik szer ve zet ben kí ván nak tag gá vál ni.
Az ér te sí tés nek tar tal maz nia kell azt a fi gyel mez te tést,
hogy aki a nyi lat ko za tot ha tár idõ ben nem te szi meg, azt a
ta got az igaz ga tó ság ki zár ja a ta gok so rá ból.

(4) Ha az elõ ké szí tõ köz gyû lés egyet ért az át ala ku lás sal, 
kö te le zi az igaz ga tó sá got, hogy – a va gyon lel tár-ter ve ze te
alap ján – meg ha tá ro zott for du ló nap ra ké szít se el az át ala -
ku ló szö vet ke zet va gyon mér leg-ter ve ze tét, az átalaku -
lással lét re jö võ szö vet ke zet, gaz da sá gi tár sa ság nyi tó
 vagyonmérleg-tervezetét, va la mint meg vá laszt ja a füg get -
len könyv vizs gá lót. El ren de li az át ala ku lás so rán lét re jö võ 
szer ve zet alap sza bá lyá nak (ala pí tó ok ira tá nak, tár sa sá gi
szer zõ dé sé nek) el ké szí té sét, va la mint egy sza bály zat-ter -
ve zet el ké szí té sét a tag ként a jog utód szer ve zet ben részt

ven ni nem kí vá nó sze mé lyek kel való el szá mo lás mód -
járól.

(5) Az át ala ku lás sal lét re jö võ szer ve zet va gyon mér leg -
ter ve ze te az át ala ku ló szö vet ke zet va gyon mér leg-ter ve ze -
té tõl el tér het kü lö nö sen

a) az át ala ku lás sal egy ide jû leg be lé põ új ta gok (rész vé -
nye sek) va gyo ni hoz zá já ru lá sá val;

b) az át ala ku lás fel té te le ként meg ha tá ro zott, a meg lé võ 
ta go kat ter he lõ to váb bi va gyo ni hoz zá já ru lás sal;

c) az át ala ku lás sal lét re jö võ új szer ve zet ben részt ven ni 
nem kí vá nó ta gok ra jutó va gyon há nyad dal.

(6) Ha az (5) be kez dés ben em lí tett két vagyonmérleg-
 tervezet el tér egy más tól, át ala ku lá si ter vet kell ké szí te ni,
amely ben a tõ ke szer ke zet át ren de zé sé nek oka it és meg -
valósításának mód ját fel kell tün tet ni.

(7) Át ala ku lá si terv az át ala ku lá si dön tés meg könnyí té -
se ér de ké ben a (6) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ eset ben
is ké szít he tõ.

(8) Az át ala ku lá si ter vet az igaz ga tó ság el nö ke (az ügy -
ve ze tõ igaz ga tó) írja alá.

77.  § (1) A va gyon mér leg-ter ve ze te ket a szám vi te li tör -
vény sze rin ti be szá mo ló mér le gé re vo nat ko zó mód sze rek -
kel és az zal azo nos bon tás ban kell el ké szí te ni. Az átala -
kuló szö vet ke zet va gyon mér leg-ter ve ze te ként a számvi -
teli tör vény sze rin ti be szá mo ló mér le ge is el fo gad ha tó
 abban az eset ben, ha an nak for du ló nap ja az át ala ku lás ról
való má so dik dön tés idõ pont ját leg fel jebb hat hó nap pal
elõz te meg.

(2) Az át ala ku ló szö vet ke zet a szám vi te li tör vény sze -
rin ti be szá mo ló mér le gé ben ki mu ta tott esz kö ze it és kö te -
le zett sé ge it át ér té kel he ti.

(3) A va gyon mér leg-ter ve ze tek és az azo kat alátá -
masztó va gyon lel tár-ter ve ze tek el ké szí té sé re és az át ér té -
ke lés re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat, to váb bá az át ala -
ku lás sal lét re jö võ szer ve zet ter ve zett sa ját tõ ké jé nek és
jegy zett tõ ké jé nek meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé -
se ket a szám vi te li tör vény tar tal maz za.

(4) A va gyon mér leg-ter ve ze te ket a 76.  § (4) be kez dé se
sze rin ti füg get len könyv vizs gá ló val el len õriz tet ni kell. A
szö vet ke zet könyv vizs gá ló ja e fe lül vizs gá lat ra nem jo go -
sult. A va gyon ér té két, a sa ját tõke össze gét a könyv vizs -
gá ló ál tal meg ál la pí tott ér ték nél ma ga sabb ér ték ben nem
le het meg ha tá roz ni.

(5) A jog utód szer ve zet cég be jegy zé sé tõl szá mí tott
 három éven be lül a (4) be kez dés alap ján el járt könyv vizs -
gá ló nem je löl he tõ ki a jog utód szer ve zet könyvvizs -
gálójává.

78.  § (1) A 76–77.  §-ban em lí tett do ku men tu mok el fo -
ga dá sá ról az át ala ku lás tár gyá ban meg tar tott má so dik köz -
gyû lés ha tá roz. A va gyon mér leg-ter ve ze tek for du ló nap ja
és a köz gyû lés dön té sé nek idõ pont ja kö zött – a 77.  §
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(1) be kez dé sé ben fog lalt ese tet ki vé ve – há rom hó nap nál
hosszabb idõ nem tel het el.

(2) Az át ala ku lás el ha tá ro zá sá ról tá jé koz tat ni kell a szö -
vet ke zet nél mû kö dõ mun ka vál la lói ér dek kép vi se le ti szer -
ve ket.

(3) A jog utód szer ve zet ben tag ként (rész vé nyes ként)
részt ven ni nem kí vá nó sze mé lye ket meg il le tõ va gyon há -
nya dot az át ala ku lás sal lét re jö võ új szer ve zet cég be jegy -
zé sét kö ve tõ 30 na pon be lül ki kell adni, ki vé ve, ha az érin -
tet tek kel kö tött meg ál la po dás ké sõb bi idõ pon tot je löl meg.

79.  § (1) A szö vet ke zet az át ala ku lás ról ho zott má so dik
dön té sét kö ve tõ 8 na pon be lül kö te les az át ala ku lás el ha tá -
ro zá sá ról a Cég köz löny ben köz le mény köz zé té te lét kez -
de mé nyez ni, ame lyet két egy mást kö ve tõ lap szám ban
 közzé kell ten ni.

(2) A köz le mény nek tar tal maz nia kell
a) az át ala ku ló szö vet ke zet ne vét, szék he lyét és cég -

jegy zék szá mát;
b) a lét re jö võ új szer ve zet for má ját, ne vét és szék -

helyét;
c) az alap sza bály (tár sa sá gi szer zõ dés, ala pí tó ok irat)

el fo ga dá sá nak nap ját;
d) az át ala ku ló szö vet ke zet va gyon mér leg ter ve ze té nek 

és a lét re jö võ új szer ve zet va gyon mér leg ter ve ze té nek leg -
fon to sabb ada ta it;

e) a lét re jö võ új szer ve zet fõ te vé keny sé gét;
f) a lét re jö võ új szer ve zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõ i nek

 nevét és la kó he lyét;
g) a hi te le zõk nek  szóló fel hí vást.

80.  § (1) Az át ala ku lás az át ala ku ló szö vet ke zet tel
szem ben fenn ál ló kö ve te lé se ket nem te szi le járt tá.

(2) Azok a hi te le zõk, akik nek az át ala ku ló szö vet ke zet -
tel szem ben fenn ál ló, le nem járt kö ve te lé sei az át ala ku lá si
dön tés elsõ köz zé té te lét meg elõ zõ en ke let kez tek, az át ala -
ku ló szö vet ke zet tõl a dön tés má so dik köz zé té te lét kö ve tõ
30 na pos jog vesz tõ ha tár idõn be lül biz to sí té kot kö ve tel -
het nek, fel té ve, hogy a jog utód szer ve zet sa ját tõ ké jé nek
össze ge ke ve sebb, mint a jog elõd szö vet ke ze té volt.

Szövetkezetek egyesülése

81.  § (1) Két vagy több szö vet ke zet kü lön-kü lön tar tott
köz gyû lé sen el ha tá roz hat ja, hogy új szö vet ke zet té ol vad
össze, vagy az egyik szö vet ke zet a má sik ba be ol vad.

(2) Az egye sü lõ szö vet ke ze tek kö zös köz gyû lé sen ál la -
pít ják meg az új szö vet ke zet alap sza bá lyát, és a tes tü le ti
szer vek be – az át ala ku lás sza bá lyai sze rint – meg vá laszt -
ják a tiszt ség vi se lõ ket.

(3) A szö vet ke ze tek egye sü lé se so rán a tisz tes ség te len
pi a ci ma ga tar tás és a ver seny kor lá to zás ti lal má ról  szóló

tör vénynek a vál lal ko zá sok össze fo nó dá sá nak el len õr zé -
sé re vo nat ko zó sza bá lya it kell al kal maz ni.

(4) Is ko la szö vet ke zet csak más is ko la szö vet ke zet tel
egye sül het.

A szövetkezetek szétválása

82.  § (1) A szét vá lás kez de mé nye zé sét köve tõen az
igaz ga tó ság kö te les har minc na pon be lül össze hív ni a szö -
vet ke zet szét vá lá sát elõ ké szí tõ köz gyû lést.

(2) Az elõ ké szí tõ köz gyû lé sen dön te nek a ta gok a szét -
vá lás mód já ról és ar ról, ki, me lyik szö vet ke zet hez akar tar -
toz ni.

83.  § Az elõ ké szí tõ köz gyû lé sen tett, il let ve az írás be li
nyi lat ko za tok alap ján az igaz ga tó ság kö te les va gyon meg -
osz tá si ja vas la tot ké szí te ni, ame lyet a fel ügye lõ bizott -
sággal és a füg get len könyv vizs gá ló val kell vé le mé nyez -
tet nie.

84.  § (1) A szét vá lás sal lét re jö võ szö vet ke ze tek a szét -
vá lás elõtt ke let ke zett kö te le zett sé ge kért – va la mennyi
 hitelezõ hoz zá já ru lá sá val kö tött meg ál la po dás hi á nyá -
ban – az egy más kö zöt ti va gyon meg osz tás ará nyá ban
 felelnek. Ha a kö te le zett ség a szét vá lást köve tõen me rül
fel, a jog utód szö vet ke ze tek fe le lõs sé ge egye tem le ges.

(2) Is ko la szö vet ke zet szét vá lá sa ese tén a lét re jö võ szö -
vet ke ze tek ak kor mû köd het nek to vább is ko la szö vet ke zet -
ként, ha meg fe lel nek az e tör vény ben, va la mint kü lön jog -
sza bály ban fog lal tak nak.

A szövetkezet gazdasági társasággá való átalakulása

85.  § (1) A szö vet ke zet – a köz hasz nú szer ve ze ti jog ál -
lás sal ren del ke zõ szo ci á lis szö vet ke zet ki vé te lé vel – kor lá -
tolt fe le lõs sé gû tár sa ság gá vagy rész vény tár sa ság gá ala -
kul hat át.

(2) Ha is ko la szö vet ke zet kí ván gaz da sá gi tár sa ság gá
 átalakulni, a köz ok ta tá si in téz mény ál tal be vitt, il let ve
 átengedett va gyon te kin te té ben be kell sze rez ni a fenn tar tó 
egyet ér té sét.

(3) Az igaz ga tó ság kö te les az elõ ké szí tõ köz gyû lés elé
olyan in dít ványt ter jesz te ni, amely

a) tá jé koz ta tást ad az át ala ku lás sal el ér ni kí vánt gaz da -
sá gi cél ról, az ah hoz szük sé ges esz kö zök rõl, a szövetke -
zeti ta gok és a mun ka vál la lók jö võ be ni hely ze té rõl;

b) ja vas la tot tar tal maz a vá lasz tott tár sa sá gi for má ra;

c) is mer te ti az in dít vá nyo zók és az igaz ga tó ság ál lás -
pont ját.
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86.  § Szö vet ke zet nek kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság gá
tör té nõ át ala ku lá sa ese tén az át ala ku lá si ha tá ro zat nak tar -
tal maz nia kell:

a) az át ala ku lást kez de mé nye zõ szö vet ke zet és a lét re -
jö võ tár sa ság ne vét, szék he lyét,

b) az át ala ku ló szö vet ke zet va gyon mér le gét,
c) a tár sa ság va gyo ná nak, ille tõ leg jegy zett tõ ké jé nek

ér té két,
d) a tár sa sá gi szer zõ dés lé nye gi tar tal mát,
e) az át ala ku lás idõ pont ját,
f) a tár sa ság ve ze tõ tiszt ség vi se lõ i nek ne vét és lakó -

helyét, va la mint
g) az egyes ta go kat meg il le tõ törzs be tét össze gé nek

meg ha tá ro zá sát.

87.  § (1) Szö vet ke zet nek rész vény tár sa ság gá tör té nõ
 átalakulása ese tén az át ala ku lá si ha tá ro zat nak a 86.  §
a)–c), va la mint e)–f) pont ja i ban fog lal ta kon kí vül tar tal -
maz nia kell:

a) a szö vet ke zet va gyon mér le ge alap ján az egyes ta gok 
va gyo ni hoz zá já ru lá sá ra jutó sa ját tõke ér té két és az an nak
meg fe le lõ rész vény név ér té két;

b) a rész vé nyek szá mát, név ér té két;
c) az egyes rész vény faj ták is mer te té sét;
d) az alap sza bály lé nye gi tar tal mát;
e) a fel ügye lõ bi zott ság tag ja i nak ne vét és la kó he lyét,

va la mint a könyv vizs gá ló nak az ada ta it.

(2) A szö vet ke zet át ala ku lá sá val lét re jö võ rész vény tár -
sa ság csak zárt kö rû en ala pít ha tó.

88.  § Ha a szö vet ke zet gaz da sá gi tár sa ság gá ala kul át, az 
át ala ku lás so rán a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló tör -
vénynek a pénz be li hoz zá já ru lás ará nyá ra és össze gé re
 vonatkozó elõ írásai nem al kal maz ha tók. Egye bek ben az
át ala ku lás ra a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló tör vényt kell
al kal maz ni.

89.  § Az át ala ku lás sal meg szû nõ szö vet ke zet azon tag -
ja i val, akik nem kí ván nak a lét re jö võ gaz da sá gi tár sa ság
tag ja i vá vál ni, e tör vény sza bá lyai sze rint el kell szá mol ni.

Az átalakulás cégbejegyzése utáni feladatok

90.  § (1) A jog utód szer ve zet (szer ve ze tek) cég be jegy -
zé sé vel egy ide jû leg – be ol va dás ese té ben az át ve võ szö -
vet ke zet ki vé te lé vel – a jog elõd szö vet ke ze tet tö röl ni kell
a cég nyil ván tar tás ból.

(2) Az át ala ku lás sal lét re jö võ szer ve ze tek cég be jegy zé -
sét kö ve tõ ki lenc ven na pon be lül mind a jog elõd re, mind a
jog utód ra vo nat ko zó an a cég be jegy zés nap já val vég le ges
va gyon mér le get kell ké szí te ni. A vég le ges vagyonmér -
legre vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat a szám vi te li tör vény 
tar tal maz za.

VIII. Fejezet

A SZÖVETKEZET MEGSZÛNÉSE

91.  § A szö vet ke zet a cég jegy zék bõl való tör lés sel
 szûnik meg.

92.  § (1) A szö vet ke zet meg szû nik, ha
a) az alap sza bály ban meg ha tá ro zott idõ tar tam el telt;
b) a köz gyû lés el ha tá roz za a jog utód nél kü li, vagy jog -

utód lás sal való meg szû né sét;
c) tag ja i nak szá ma az e tör vény ben meg ha tá ro zott

szám alá csök ken és hat hó na pon be lül nem je len te nek be
meg fe le lõ szá mú új ta got a cég bí ró sá gon;

d) a cég bí ró ság meg szûnt nek nyil vá nít ja;
e) a bí ró ság fel szá mo lá si el já rás so rán meg szün te ti.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl me nõ en, az is ko -
la szö vet ke zet meg szû nik, il let ve az alap sza bály rendel -
kezései sze rint szö vet ke zet té ala kul át, ha

a) az ok ta tá si in téz mény meg szû nik, vagy az ok ta tá si
in téz mény ki lép az is ko la szö vet ke zet bõl, és a meg szû nés -
tõl vagy ki lé pés tõl szá mí tott hat hó na pon be lül nem lép be
tag ként má sik ok ta tá si in téz mény,

b) a nem ta nu ló hall ga tó ta gok szá ma tar tó san, leg alább 
egy ta ní tá si évig a tag lét szám ti zen öt szá za lé ka fölé emel -
ke dik.

93.  § (1) Ha a szö vet ke zet jog utód nél kül szû nik meg, a
fel szá mo lás  miatti meg szû nés ki vé te lé vel – tör vény el té rõ
ren del ke zé se hi á nyá ban – vég el szá mo lás nak van he lye.

(2) A szö vet ke zet vég el szá mo lá sá ra a cég nyil vá nos ság -
ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá mo lás ról  szóló
2006. évi V. tör vény irány adó, a (3) be kez dés ben fog lalt
el té rés sel.

(3) A cég bí ró ság ál tal ki ren delt vég el szá mo ló, ille tõ leg
a vég el szá mo ló szer ve zet ne vé ben el já ró sze mély
(a továb biak ban együtt: vég el szá mo ló) csak az le het, aki
meg fe lel a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk össze fér he tet len sé gé re
és a szak mai kö ve tel mé nyek re vo nat ko zó sza bá lyok nak.

94.  § (1) A fel szá mo lá si el já rás, ille tõ leg a vég el szá mo -
lás be fe je zé se után fenn ma ra dó va gyo ni esz kö zö ket, a
71.  § (5) be kez dé sé ben fog lalt ki vé tel lel, a ta gok és be fek -
te tõ ta gok kö zött – va gyo ni hoz zá já ru lá suk ará nyá ban – fel 
kell osz ta ni, és ré szük re ki kell fi zet ni a csõd el já rás ról és a
fel szá mo lá si el já rás ról  szóló 1991. évi XLIX. tör vény ben,
va la mint a cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és
a vég el szá mo lás ról  szóló 2006. évi V. tör vény ben fog lalt
ha tár idõk be tar tá sá val.

(2) Ha is ko la szö vet ke zet szû nik meg jog utód nél kül
– az ok ta tá si in téz mény ál tal az is ko la szö vet ke zet ren del -
ke zé sé re bo csá tott va gyon az ok ta tá si in téz ményt il let
meg.
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IX. Fejezet

SZÖVETKEZETI SZÖVETSÉGEK

95.  § (1) A szö vet ke ze tek – mind a ma guk, mind a szö -
vet ke ze ti ta gok ér de ke i nek vé del me, kö zös te vé keny sé gük 
anya gi esz kö zök kel tör té nõ elõ moz dí tá sa ér de ké ben –
 területi vagy szak mai ala pon szer ve zõ dõ, ille tõ leg or szá -
gos ér dek kép vi se le ti szer ve ket hoz hat nak lét re.

(2) Az or szá gos ér dek kép vi se le ti szer vek lét re hoz hat ják 
a ma gyar szö vet ke ze ti moz ga lom kö zös, or szá gos ér dek -
kép vi se le ti szer vét.

(3) A szö vet ke ze ti ér dek kép vi se le ti szer vek re az egye -
sü lé si jog ról  szóló 1989. évi II. tör vény ben fog lalt ren del -
ke zé se ket kell meg fele lõen al kal maz ni.

(4) Az or szá gos ér dek kép vi se le ti szer vek a nem zet kö zi
szer ve ze tek ben is kép vi se lik az érin tett ma gyar szövet -
kezeteket.

96.  § (1) A szö vet ke ze ti ér dek kép vi se le ti szer vek te vé -
keny sé gi kö ré be tar to zik

a) szö vet ke ze tek ala pí tá sá nak és mû kö dé sé nek tá mo -
ga tá sa;

b) a szö vet ke ze tek in teg rá ci ós, te rü le ti, re gi o ná lis vagy 
szak mai szem pon tok sze rint tör té nõ együtt mû kö dé sé nek
elõ moz dí tá sa;

c) a szö vet ke ze tek bel- és kül föld re irá nyu ló gaz da sá gi
te vé keny sé gé nek elõ se gí té se;

d) ta nács adás és ok ta tás a szö vet ke ze tek, il let ve azok
tag jai ré szé re, el sõ sor ban gaz da sá gi, pénz ügyi és jogi kér -
dé sek ben;

e) fel ada ta ik hoz kap cso lód va ok ta tá si lé te sít mé nyek
ala pí tá sa, tá mo ga tá sa, is me ret ter jesz tõ te vé keny ség foly -
ta tá sa, fo lyó ira tok és egyéb ki ad vá nyok út ján;

f) a szö vet ke ze tek szo ci á lis jel le gû te vé keny sé gé nek
anya gi esz kö zök kel való tá mo ga tá sa;

g) kap cso lat tar tás, együtt mû kö dés ha son ló célú bel- és
kül föl di szer ve ze tek kel, il let ve ezek tá mo ga tá sa;

h) a szö vet ke ze ti te vé keny ség egyes te rü le te i nek ku ta -
tá sa.

(2) A szö vet ke ze ti ér dek kép vi se le ti szer vek, ille tõ leg az 
ál ta luk ala pí tott or szá gos szö vet ség szo li da ri tá si ala pot
hoz hat nak lét re az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott te vé -
keny sé gek anya gi fel té te le i nek biz to sí tá sa ér de ké ben.

97.  § (1) A szö vet ke ze te ket vagy azok tag sá gát érin tõ
ja vas la tok nak a Kor mány vagy az Or szág gyû lés elé ter -
jesz té se elõtt ki kell kér ni az érin tett szö vet ke ze ti szö vet -
ség és a szö vet ke ze ti szö vet sé gek ál tal ala pí tott or szá gos
szö vet ség (a továb biak ban együtt: szö vet ség) vé le mé nyét.
Ha a szö vet ség nem ért egyet a ja vas lat tal, a véleményel -
térést a Kor mány nak, il let ve az Or szág gyû lés nek be kell
mu tat ni.

(2) Az érin tett szö vet ke ze ti szö vet ség és az or szá gos
szö vet ség az érin tett mi nisz ter nél jog sza bá lyok meg ho za -
ta lát kez de mé nyez he ti.

X. Fejezet

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

A szövetkezeti üzletrészekkel kapcsolatos
 rendelkezések

98.  § (1) Az e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt ala kult szö -
vet ke ze tek nél még meg lé võ szö vet ke ze ti üz let ré szek
– a szö vet ke zet köz gyû lé se dön té sé nek meg fele lõen –
a 99–101.  §-ban fog lal tak alap ján meg szûn nek, ille tõ leg
2007. má jus 1-jei ha tállyal a 102.  §-nak meg fe le lõ össze gû 
be fek te tõi rész jeggyé, át ala kí tott be fek te tõi rész jeggyé
ala kul nak át. Er rõl az üz let rész tu laj do no so kat a szövet -
kezet kö te les 60 na pon be lül írás ban tá jé koz tat ni.

(2) A szö vet ke zet köz gyû lé se az (1) be kez dés ben em lí -
tett dön té sé ben a 99–101.  §-ban meg ha tá ro zot tak kö zül
több vá lasz tá si le he tõ sé get is fel ajánl hat az üz let rész tu laj -
do no sok nak.

(3) A szö vet ke zet köz gyû lé se az (1) be kez dés ben em lí -
tett dön tést a tör vény ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott 90 na pon 
be lül meg tar tott köz gyû lé sen kö te les meg hoz ni.

(4) A szö vet ke ze ti üz let rész tu laj do no sa a szö vet ke zet
köz gyû lé se ál tal fel aján lott le he tõ sé gek bõl vá laszt.

99.  § (1) A szö vet ke zet köz gyû lé se az üz let rész tulaj -
donosoknak fel ajánl hat ja, hogy a szö vet ke ze ti üz let részt 
2007. áp ri lis 30-ig a 102.  § sze rin ti ár fo lya mon, de leg fel -
jebb an nak név ér té kén szö vet ke ze ti tag tu laj do nos ese -
tén – a vele a 20.  § (2) be kez dé se l) pont já ban em lí tett meg -
ál la po dás alap ján – be fek te tõi rész jeggyé, nem szövet -
kezeti tag tu laj do nos ese tén pe dig át ala kí tott be fek te tõi
rész jeggyé ala kít ja át az zal, hogy az így ke let ke zett be fek -
te tõi rész jeggyel a tag sá gi jog vi szony meg szû né se ese tén
az alap sza bály ban meg ha tá ro zott idõ pont ban kell el szá -
mol ni, amely nek meg ha tá ro zá sá nál a szö vet ke zet egyéb
kö te le zett sé ge i re is fi gye lem mel kell len ni, de a ki fi ze tés a
tag sá gi jog vi szony meg szû né sé tõl szá mí tott 8 év nél nem
le het hosszabb.

(2) A szö vet ke zet köz gyû lé se az üz let rész tulajdo -
nosoknak fel ajánl hat ja, hogy a szö vet ke ze ti üz let részt
– 2007. áp ri lis 30-ig – a tu laj do ná ban álló rész vé nyek re,
kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa sá gi üz let ré szek re el cse ré li, a
gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló tör vény sza bá lya i nak figye -
lembe véte lével.

100.  § A szö vet ke ze ti üz let rész úgy is meg szûn het,
hogy azt a tu laj do nos – 2007. áp ri lis 30-ig – a szö vet ke zet
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kö zös sé gi alap ja ja vá ra ajánl ja fel. Eb ben az eset ben az üz -
let rész volt tu laj do no sa nem szö vet ke ze ti tag ként is jo go -
sult a kö zös sé gi alap ból fi nan szí ro zott tá mo ga tá sok igény -
be vé te lé re. A szö vet ke zet 60 na pon be lül kö te les a fel aján -
lás el fo ga dá sát írás ban vissza iga zol ni. A tá mo ga tás igény -
be vé te lé nek idõ tar ta mát az üz let rész volt tu laj do no sa és az 
igaz ga tó ság kö zött kö tött meg ál la po dás ha tá roz za meg.

101.  § (1) Ha a tu laj do nos 2007. áp ri lis 30-ig nem élt a
99–100.  §-ban fog lalt, köz gyû lés ál tal fel aján lott le he tõ sé -
gek kel, az üz let ré sze 2007. má jus 1. nap já val át ala kí tott
be fek te tõi rész jeggyé ala kul át.

(2) Az át ala kí tott be fek te tõi rész jegy a szö vet ke zet bõl
an nak mû kö dé se so rán nem von ha tó ki, azon ban örököl -
hetõ, a szö vet ke zet re, szö vet ke ze ti tag ra át ru ház ha tó. Át -
ru há zás ese tén a szö vet ke ze tet, bár mely más ta got eb ben a
sor rend ben elõ vá sár lá si jog il le ti meg. Az át ala kí tott
 befektetõi rész jeggyel kap cso la tos elõ vá sár lá si jog sza bá -
lya it az alap sza bály ban kell meg ha tá roz ni az zal, hogy az
elõ vá sár lás ra jo go sul tak az át ala kí tott be fek te tõi rész jegy
ér té ke sí té sé re vo nat ko zó szán dék nak a szö vet ke zet hez
tör té nõ be je len té sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül gya ko rol -
hat ják az elõ vá sár lá si jo gu kat.

(3) Az át ala kí tott be fek te tõi rész je gyek szö vet ke ze ti
tag sá gi vi szonyt nem ke let kez tet nek. Az át ala kí tott be fek -
te tõi rész jegy a be fek te tõi rész jegy re vo nat ko zó sza bá lyok
sze rint jo go sít az adó zás utá ni ered mény bõl ré sze se dés re
és ugyan ilyen mó don vi se li a vesz te sé get is.

102.  § A 99–101.  § al kal ma zá sá ban a szö vet ke ze ti
 üzletrész ár fo lyam ér té két a köz gyû lés ha tá roz za meg. Az
ár fo lyam ér ték nem le het ala cso nyabb, mint a köz gyû lés
ha tá ro za tát meg elõ zõ 12 nap tá ri év ben al kal ma zott, a
 szövetkezet ál tal vissza vá sá rolt üz let ré szek ár fo lya má nak
sú lyo zott szám ta ni át la ga.

103.  § (1) Az üz let ré szek be fek te tõi rész jeggyé átala -
kítása ese tén a be fek te tõ ta gok szá má val és a be fek te tõ
rész je gyek ér té ké vel a 60.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott mér ték túl lép he tõ.

(2) Az át ala kí tott be fek te tõi rész je gyek ér té két és tu laj -
do no sa ik szá mát a 60.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
mér té kek szá mí tá sá nál fi gyel men kí vül kell hagy ni.

104.  § (1) A Szö vet ke ze ti Üz let rész hasz no sí tó Kft.
 tulajdonában lévõ me zõ gaz da sá gi szö vet ke ze ti üz let ré -
szek nek az ÁPV Rt. hoz zá ren delt va gyo ná ba ke rü lé se ese -
tén a szö vet ke ze tek rõl  szóló 1992. évi I. tör vény
56.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zés nem
 alkalmazható.

(2) Az ÁPV Rt. a hoz zá ren delt va gyo ná ba ke rült me zõ -
gaz da sá gi szö vet ke ze ti üz let ré sze ket té rí tés- és te her men -
te sen 2006. már ci us 31-éig át ad ja an nak a szö vet ke zet nek,
amely az üz let részt ki bo csá tot ta, fel té ve, hogy a szö vet ke -
zet nem áll csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já -

rás alatt, to váb bá el fo gad ja a té rí tés men tes át adás ra vo nat -
ko zó aján la tot. Az e be kez dés sze rin ti tu laj don szer zés
men tes az adó-, il le ték- és já ru lék fi ze tés alól.

(3) A szö vet ke zet a (2) be kez dés sze rint meg szer zett
 üzletrészét kö te les be von ni és fel nem oszt ha tó va gyon -
ként ke zel ni, e tör vény sze rin ti alap sza bály-mó do sí tá sá val
egy ide jû leg az üz let ré szek szö vet ke zet nyil ván tar tá sá ban
sze rep lõ név ér té ké nek meg fe le lõ össze get a kö zös sé gi
alap ba he lyez ni.

105.  § (1) A szö vet ke zet ál tal meg szer zett üz let részt,
 átalakított be fek te tõi rész je gyet a szö vet ke zet a so ron
 következõ köz gyû lés ha tá ro za tá val be von ja.

(2) A kö zös sé gi alap ba kell he lyez ni
a) a kö zös sé gi alap ja vá ra fel aján lott, meg szûnt üz let -

rész név ér té ké nek össze gét;
b) a vissza vá sá rolt, meg szûnt üz let rész név ér té ke és

vissza vá sár lá si ér té ke kö zöt ti kü lön bö zet össze gét.

Már mûködõ szövetkezetekre vonatkozó rendelkezések

106.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé se kor már mû kö dõ,
 bejegyzett szö vet ke ze tek az alap sza bá lyu kat 2007. jú -
nius 30-ig kö te le sek e tör vény ren del ke zé se i nek meg fele -
lõen mó do sí ta ni vagy az át ala ku lás sza bá lyai alap ján gaz -
da sá gi tár sa ság gá át ala kul ni. Az alap sza bály mó do sí tá sa
so rán a 14.  § (2) be kez dé sé nek i) és j) pont ját nem kell
 alkalmazni.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé se kor már mû kö dõ, be jegy -
zett szö vet ke ze tek re e tör vény ren del ke zé se it az alap sza -
bá lyuk e tör vény sza bá lya i nak meg fe le lõ mó do sí tá sá tól
– de leg ké sõbb 2007. jú li us 1-jé tõl – kez dõ dõ en kell al kal -
maz ni.

(3) Azok nál a szö vet ke ze tek nél, ame lyek üz let rész tõ ké -
vel ren del kez nek, az (1) be kez dés sze rin ti alap sza bály mó -
do sí tá sá ra az üz let rész tõ ke meg szû né sét köve tõen ke rül -
het sor.

(4) Az e tör vény sza bá lyai sze rint lé te sü lõ szö vet ke ze -
tek szá má ra ren del ke zés re álló – kü lön jog sza bá lyok ál tal
meg ha tá ro zott – ked vez mé nyek a már mû kö dõ szö vet ke -
ze te ket az (1) be kez dés sze rin ti alap sza bály mó do sí tás tól,
ille tõ leg 2007. jú li us 1-jé tõl kez dõ dõ en il le tik meg.

(5) Az e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt már mû kö dõ szö -
vet ke ze tek az alap sza bály mó do sí tá sa ke re té ben ren del -
kez nek az e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt el kü lö ní tett fel
nem oszt ha tó szö vet ke ze ti va gyon fel hasz ná lá sá ról, va la -
mint ar ról, hogy azt a kö zös sé gi alap ba he lye zik, vagy a
 lekötött tar ta lé kon be lül – egyéb cél ra – el kü lö ní tet ten
 mutatják ki.

(6) Az e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt már mû kö dõ szö -
vet ke ze ti szö vet sé gek a lé te sí tõ ok ira tuk mó do sí tá sa ke re -
té ben ren del kez nek az e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt meg -
szû nõ vagy gaz da sá gi tár sa ság gá át ala ku ló szö vet ke ze tek -
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tõl ka pott, fel nem oszt ha tó szö vet ke ze ti va gyon fel hasz -
ná lá sá ról, va la mint ar ról, hogy azt a kö zös sé gi alap ba
 helyezik vagy a le kö tött tar ta lé kon be lül – egyéb cél ra – el -
kü lö ní tet ten mu tat ják ki.

(7) A szö vet ke ze tek rõl  szóló 1992. évi I. tör vény, va la -
mint az új szö vet ke ze tek rõl  szóló 2000. évi CXLI. tör vény
alap ján ala kult má sod la gos szö vet ke ze tek re nem vonat -
kozik a 10.  § (3) be kez dé sé nek má so dik mon da ta mû kö dé -
sük ide je alatt.

(8) A szö vet ke ze tek rõl  szóló 1992. évi I. tör vény alap -
ján mû kö dõ szö vet ke ze tek nél a rész jegy, be fek te tõi rész -
jegy, át ala kí tott be fek te tõi rész jegy név ér té kén fe lül, az
ezek re jutó sa ját tõke le kö tött tar ta lék kal csök ken tett és a
vesz te ség fe de zé sé re be nem vont azon össze gét, amely a
szö vet ke zet e tör vénynek meg fe le lõ alap sza bály-mó do sí -
tá sa elõtt ke let ke zett, a szö vet ke zet le kö tött tar ta lé ká ba
kell he lyez ni.

XI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

107.  § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé -
tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ ha to dik hó nap elsõ nap ján lép
ha tály ba. Ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen ala -
pí tott szö vet ke ze tek re, va la mint a ha tály ba lé pé se kor már
mû kö dõ és a 106.  § (1) be kez dé sé nek meg fele lõen alap -
sza bá lyu kat mó do sí tó szö vet ke ze tek re kell al kal maz ni.

(2) A tör vény 104.  §-a a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon,
109.  §-a és 113.  § (2) be kez dé se a ki hir de tést kö ve tõ hó nap 
elsõ nap ján lép ha tály ba.

(3) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben
sza bá lyoz za e tör vény ke re tei kö zött – a (4) be kez dés ben
fog lal tak figye lembe véte lével – a szo ci á lis szövetkeze -
tekre, a köz ok ta tá si in téz mény tag rész vé te lé vel mû kö dõ
is ko la szö vet ke ze tek re, va la mint a kö zös sé gi alap ból nyúj -
tott tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat.

(4) A köz ok ta tá si in téz mé nyi tag rész vé te lé vel mû kö dõ
is ko la szö vet ke zet ese tén az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap -
ján ki adott jog sza bály az is ko la szö vet ke zet tag sá gá val,
tag sá gi jog vi szo nyá val, va gyo ni hoz zá já ru lá sá val, szer ve -
ze ti fel épí té sé vel, il let ve gaz dál ko dá sá val kap cso la to san
az ál ta lá nos sza bá lyok tól el té rõ sza bá lyo kat ál la pít hat
meg.

Módosuló jogszabályok

108.  § A Ma gyar Köz tár sa ság Pol gá ri Törvényköny -
vérõl  szóló 1959. évi IV. tör vény 38.  §-a he lyé be az aláb bi
ren del ke zés lép:

„38.  § A szö vet ke zet az alap sza bály ban meg ha tá ro zott
össze gû rész jegy tõ ké vel ala pí tott, a nyi tott tag ság és a vál -
to zó tõke el vei sze rint mû kö dõ, jogi sze mé lyi ség gel ren -
del ke zõ szer ve zet, amely nek cél ja a tag jai gaz da sá gi, va la -
mint más tár sa dal mi (kul tu rá lis, ok ta tá si, szo ci á lis, egész -
ség ügyi) szük ség le tei ki elé gí té sé nek elõ se gí té se.”

109.  § A szö vet ke ze tek rõl  szóló 1992. évi I. tör vény
a) 81.  §-a (2) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del ke zés

lép:
„(2) Az elõ ké szí tõ köz gyû lés a je len lé võ ta gok két har -

ma dos szó több sé gé vel dönt az in dít vány ban tár gyalt kér -
dés rõl.”

b) 83.  §-a (3) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé be az
aláb bi ren del ke zés lép:

„Az át ala ku lá si köz gyû lés a je len lé võ ta gok két har ma -
dos szó több sé gé vel dönt a szö vet ke zet át ala ku lá sá ról.”

c) 89.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be az aláb bi
ren del ke zé sek lép nek:

„b) más szö vet ke zet tel egye sül, abba be ol vad, szét vá lik
vagy gaz da sá gi tár sa ság gá ala kul át.”

110.  § A köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló 1997. évi
CLVI. tör vény 2. §-ának (1) be kez dé se az aláb bi g) pont tal 
egé szül ki: 

(Köz hasz nú szer ve zet té mi nõ sít he tõ a Ma gyar or szá gon
nyil ván tar tás ba vett)

„g) köz hasz nú te vé keny sé get el lá tó szo ci á lis szövet -
kezet.”

111.  § A mun ka ügyi el len õr zés rõl  szóló 1996. évi
LXXV. tör vény 1.  §-ának (4) be kez dé se az aláb bi d) pont -
tal egé szül ki:

„d) a szö vet ke zet tag já nak a szö vet ke zet ré szé re ki fej -
tett sze mé lyes köz re mû kö dé se, ha a tag a sze mé lyes köz re -
mû kö dést vál lal ko zá si vagy meg bí zá si szer zõ dés alap ján
tel je sí ti.”

Hatályukat vesztõ jogszabályok

112.  § 2007. jú li us 1-jén ha tá lyát vesz ti
a) a szö vet ke ze tek rõl  szóló 1992. évi I. tör vény;
b) a szö vet ke ze tek rõl  szóló 1992. évi I. tör vény mó do -

sí tá sá ról  szóló 1996. évi XXXII. tör vény 9.  §-a;
c) a szö vet ke ze tek rõl  szóló 1992. évi I. tör vény ha tály -

ba lé pé sé rõl és az át me ne ti sza bá lyok ról ren del ke zõ
1992. évi II. tör vény;

d) az új szö vet ke ze tek rõl  szóló 2000. évi CXLI. tör -
vény;

e) az új szö vet ke ze tek rõl  szóló 2000. évi CXLI. tör -
vény mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 2003. évi CV. tör vény;

f) e tör vény 110.  §-a;
g) az ál lam vál lal ko zói va gyo ná ra vo nat ko zó tör -

vényekkel össze füg gõ jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló
1992. évi LV. tör vény 8.  § (4) be kez dé se;
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h) a szö vet ke ze tek rõl  szóló 1992. évi I. tör vény ha tály -
ba lé pé sé rõl és az át me ne ti sza bá lyok ról  szóló 1992. évi
II. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1992. évi VI. tör vény;

i) a szö vet ke ze tek rõl  szóló 1992. évi I. tör vény ha tály -
ba lé pé sé rõl és az át me ne ti sza bá lyok ról  szóló 1992. évi
II. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1992. évi L. tör vény;

j) a szö vet ke ze tek rõl  szóló 1992. évi I. tör vény ha tály -
ba lé pé sé rõl és az át me ne ti sza bá lyok ról  szóló 1992. évi
II. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1993. évi XIX. tör vény;

k) a föld ren de zõ és a föld ki adó bi zott sá gok ról  szóló
1993. évi II. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1993. évi
CXVI. tör vény 2.  § (2) be kez dé se;

l) a kár pót lás irán ti ké rel mek be nyúj tá sá nak határide -
jérõl és az ál lam pol gá rok tu laj do ná ban igaz ság ta la nul
oko zott ká rok rész le ges kár pót lá sá ról  szóló 1991. évi
XXV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1994. évi II. tör vény
6.  § (2) be kez dé se;

m) a szö vet ke ze tek rõl  szóló 1992. évi I. tör vény mó do -
sí tá sá ról  szóló 1994. évi XLIV. tör vény;

n) a szö vet ke ze tek rõl  szóló 1992. évi I. tör vény mó do -
sí tá sá ról  szóló 1994. évi C. tör vény;

o) a vé dett ter mé sze ti te rü le tek vé dett sé gi szint jé nek
hely re ál lí tá sá ról  szóló 1995. évi XCIII. tör vény 9.  § (1) be -
kez dé se;

p) a szö vet ke ze tek rõl  szóló 1992. évi I. tör vény mó do -
sí tá sá ról  szóló 1996. évi XXXII. tör vény;

r) a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról
 szóló 1996. évi CXII. tör vény 237.  § (1) és (2) be kez dé se;

s) a bí ró sá gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról  szóló
1997. évi LXVI. tör vény 107.  § (1) be kez dé sé nek g) pont -
ja;

sz) a föld ren de zõ és a föld ki adó bi zott sá gok ról  szóló
1993. évi II. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1999. évi
XLIX. tör vény 14.  § (6) be kez dé sé nek d) és e) pont ja;

t) a föld ren de zõ és a föld ki adó bi zott sá gok ról  szóló
1993. évi II. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi
CXVIII. tör vény 7.  § (2) be kez dé se;

u) egyes pénz- és tõ ke pi a ci tár gyú tör vények mó do sí tá -
sá ról  szóló 2002. évi LXIV. tör vény 291.  §-a;

v) a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról
 szóló 1996. évi CXII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
2003. évi XXXIX. tör vény 53–54.  §-ai;

x) az egyen lõ bá nás mód ról és az esély egyen lõ ség elõ -
moz dí tá sá ról  szóló 2003. évi CXXV. tör vény 40.  §-a és
58.  §-a;

y) a be fek te tõk és a be té te sek fo ko zott vé del mé vel kap -
cso la tos egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi
XXII. tör vény 32–33.  §-ai;

z) a la kás szö vet ke ze tek rõl  szóló 2004. évi CXV. tör -
vény 59.  §-a;

zs) a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta -
lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény
189.  §-ának 8. pont ja.

113.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha -
tá lyát vesz ti az is ko la szö vet ke ze tek rõl  szóló 159/2001.
(IX. 12.) Korm. ren de let.

(2) Az (1) be kez dés ben meg je lölt kor mány ren de let elõ -
írásai fel sõ fo kú ok ta tá si in téz mény tag rész vé te lé vel mû -
kö dõ is ko la szö vet ke ze tek re nem al kal maz ha tó ak.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sági el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2006. évi XI.
törvény

az állattenyésztésrõl szóló
1993. évi CXIV. törvény módosításáról*

1.  § Az ál lat te nyész tés rõl  szóló 1993. évi CXIV. tör -
vény (a továb biak ban: Átv.) 3.  §-a a kö vet ke zõ 29. pont tal
egé szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„29. Sper ma tá ro ló köz pont: olyan lé te sít mény, amely -

ben for gal ma zás és fel hasz ná lás cél já ra mes ter sé ges ter -
mé ke nyí té si en ge déllyel el lá tott apa ál lat tól szár ma zó sper -
mát ke zel nek és rak tá roz nak.”

2.  § Az Átv. 11.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A vé dett õs ho nos, je len tõs ge ne ti kai ér té ket kép -
viselõ faj ták nak az ere de ti ál la po tuk ban tör té nõ meg õr zé se 
nem ze ti ér dek és ál la mi fel adat, mely nek vég re haj tá sá ról a
mi nisz té ri um – a kör nye zet vé de le mért fe le lõs miniszté -
rium, a te nyész té si ha tó ság, más szer vek, va la mint szak -
mai szer ve ze tek be vo ná sá val – gon dos ko dik.”

3.  § Az Átv. 17.  § f) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[A te nyész té si ha tó ság az ál lat te nyész tés ha tó sá gi fel -
ada ta i nak ke re té ben]

„f) fel ké rés alap ján köz re mû kö dik az el is me rés hez kö -
tött te vé keny sé gek re irá nyu ló ké rel mek el bí rá lá sá ban;”

4.  § Az Átv. 18.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2005. de cem ber 19-i ülés nap ján
 fogadta el.
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[A 17.  § a) pont ja alap ján a te nyész té si ha tó ság en ge dé -
lye zi]

„a) mes ter sé ges ter mé ke nyí tõ ál lo más, va la mint sper -
ma tá ro ló köz pont üze mel te té sét;”

5.  § Az Átv. 20.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) A te nyész tõ szer ve zet el is me ré sé re irá nyu ló el -
járást 6 hó na pon be lül kell le foly tat ni, amely ha tár idõt az
el já ró szerv ve ze tõ je egy szer 6 hó nap pal meg hosszab bít -
hat.”

6.  § Az Átv. 25.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) A te nyész tõ vál lal ko zás a te nyész tés ve ze tõ fel ada -
ta i nak el lá tá sá ra fe le lõs sze mélyt kö te les ki je löl ni.”

7.  § Az Átv. 30.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Az en ge dély tõl el té rõ te vé keny ség foly ta tá sa ese -
tén a 18.  § (1) be kez dé se sze rin ti en ge délyt fel kell füg -
gesz te ni, vagy vissza kell von ni. A fel füg gesz tés idõ tar ta -
ma a fenn ál ló hi á nyos ság meg szün te té sé ig, a sza bály ta lan
mû kö dés meg vál toz ta tá sá ig, de leg fel jebb hat hó na pig
tart hat. A fel füg gesz tés ered mény te len sé ge ese tén az en -
ge délyt vissza kell von ni.”

8.  § Az Átv. 32.  § szö ve ge (1) be kez dés re vál to zik és a §
a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki:

„(2) A te nyész té si ha tó ság en ge dé lyé vel sper ma tá ro ló
köz pont üze mel tet he tõ, amennyi ben az ren del ke zik a kü -
lön jog sza bá lyok ban elõ írt sze mé lyi és egyéb fel té te lek -
kel. Az (1) be kez dés ben fog lalt ren del ke zé se ket a sper ma -
tá ro ló köz pont ra vo nat ko zó an is al kal maz ni kell, azon ban
a sper ma tá ro ló köz pont sza po rí tó anyag-le vé telt nem vé -
gez het.”

9.  § (1) Az Átv. 34.  § (2) be kez dé sé nek be ve ze tõ mon -
da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A mes ter sé ges ter mé ke nyí té si en ge délyt a te nyész té si
ha tó ság ak kor adja ki, ha a sper mát adó apa ál lat”

(2) Az Átv. 34.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) A mes ter sé ges ter mé ke nyí té si en ge dély re irá nyu ló
ké rel met a mes ter sé ges ter mé ke nyí tõ ál lo más, a sper ma tá -
ro ló köz pont lé te sí té sé re irá nyu ló ké rel met pe dig az el -
ismert te nyész tõ szer ve zet nyújt ja be.”

10.  § Az Átv. 41.  § b) és c) pont jai he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:

[Te nyész ál lat, il let ve sza po rí tó anyag be ho za ta la a be -
szál lí tást meg elõ zõ ti zen öt na pon be lül a te nyész té si ha tó -
ság hoz tör tént be je len tés és a kü lön jog sza bály ban meg -
határozott egyéb fel té te lek meg tar tá sá val vé gez he tõ, ha]

„b) a te nyész ál lat vagy sza po rí tó anyag, és az ezek fel -
hasz ná lá sá val elõ ál lí tott utó dok ha zai törzs köny ve zé sé nek 
fel té te lei biz to sí tot tak;

c) ko ráb ban már faj ta el is me rés ben ré sze sí tett faj ták
ese té ben az a faj ta fenn tar tást szol gál ja, vagy azt adott te -
nyész tõ iga zol ha tó an sa ját ál lo má nyá ra igény li;”

11.  § Az Átv. 44.  §-a a kö vet ke zõ e) pont tal egé szül ki:
[A te nyész té si ha tó ság el já rá sa so rán – az üzem szá má -

ra elõ írt ál lat egész ség ügyi és jár vány vé del mi elõ írások
be tar tá sa mel lett – min den olyan he lyen, ahol a tör vény
ha tá lya alá tar to zó ál lat fajt tar ta nak, for gal maz nak, ál la ti
sza po rí tó anya got elõ ál lí ta nak, tá rol nak, for gal maz nak és
fel hasz nál nak:]

„e) hely szí ni el len õr zé sek el vég zé sé vel – kü lön jog sza -
bály sze rint – szak ér tõt, il let ve szak mai szer ve ze tet bíz hat
meg.”

12.  § Az Átv. 47/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„ 47/A.  § Ez a tör vény
1. a szar vas mar ha fé lék faj ta tisz ta te nyész ál la ta i ról

 szóló, 1977. jú li us 25-i 77/504/EGK ta ná csi irány elv nek;
2. a szar vas mar ha fé lék faj ta tisz ta te nyész ál la ta i nak te -

nyész tés cél já ra tör té nõ en ge dé lye zé sé rõl  szóló, 1987. jú -
ni us 18-i a 87/328/EGK ta ná csi irány elv nek;

3. a te nyész ser té sek re al kal ma zan dó ál lat te nyész -
tés-tech no ló gi ai elõ írásokról  szóló, 1988. de cem ber 19-i
88/661/EGK ta ná csi irány elv nek;

4. a faj ta tisz ta te nyész ju hok ról és te nyész kecs kék rõl
 szóló, 1989. má jus 30-i 89/361/EGK ta ná csi irány elv nek;

5. a te nyész té si célú hib rid te nyész ser té sek rõl  szóló,
1990. már ci us 5-i 90/119/EGK ta ná csi irány elv nek;

6. a faj ta tisz ta te nyész ser té sek te nyész té sé nek jó vá ha -
gyá sá ról  szóló, 1990. már ci us 5-i 90/118/EGK ta ná csi
irány elv nek;

7. a ló fé lék Kö zös sé gen be lü li ke res ke del mét sza bá -
lyo zó te nyész tés tech ni kai és szár ma zás ta ni fel té te lek rõl
 szóló, 1990. jú ni us 26-i 1990/427/EGK ta ná csi irány elv -
nek;

8. a faj ta tisz ta ál la tok ér té ke sí té sé hez az ál lat te nyész té -
si és szár ma zá si kö ve tel mé nyek meg ha tá ro zá sá ról és a
77/504/EGK és a 90/425/EGK irány el vek mó do sí tá sá ról
 szóló, 1991. már ci us 25-i 91/174/EGK ta ná csi irány elv -
nek;

9. a 87/328/EGK irány elv nek a faj ta tisz ta te nyész mar -
hák tól szár ma zó pe te sej tek és emb ri ók fel hasz ná lá sa, va la -
mint sper ma tá ro ló köz pon tok te kin te té ben tör té nõ mó do -
sí tá sá ról  szóló, 2005. már ci us 14-i 2005/24/EK ta ná csi
irány elv nek;

10. a szar vas mar ha fé lék faj ta tisz ta te nyész ál la ta i nak
törzs köny ve it ve ze tõ vagy lét re ho zó te nyész tõ egye sü le -
tek és szö vet sé gek el is me ré sé re vo nat ko zó szem pon tok
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meg ál la pí tá sá ról  szóló, 1984. áp ri lis 27-i 84/247/EGK bi -
zott sá gi ha tá ro zat nak;

11. a szar vas mar hák törzs köny ve zé sé re vo nat ko zó fel -
té te lek meg ál la pí tá sá ról  szóló, 1984. jú li us 19-i
84/419/EGK bi zott sá gi ha tá ro zat nak;

12. a szar vas mar ha fé lék faj ta tisz ta te nyész ál la ta i nak
szár ma zá si bi zo nyít vány min tá ja és a bi zo nyít vány ban fel -
tün te ten dõ ada tok meg ál la pí tá sá ról  szóló, 1986. jú li us 29-i 
86/404/EGK bi zott sá gi ha tá ro zat nak;

13. a szar vas mar ha fé lék faj ta tisz ta te nyész ál la ta i nak
sper má já ról és emb ri ó i ról ki ál lí tott szár ma zá si bi zo nyít -
vány-min ta és a bi zo nyít vány ban fel tün te ten dõ ada tok
meg ál la pí tá sá ról  szóló, 1988. ja nu ár 21-i 88/124/EGK
bizott sági ha tá ro zat nak;

14. a faj ta tisz ta te nyész ser té sek törzs köny ve it ala pí tó
vagy ve ze tõ te nyész tõi szö vet sé gek és szer ve ze tek el is me -
ré sé re és fel ügye le té re vo nat ko zó fel té te lek meg ál la pí tá sá -
ról  szóló, 1989. jú li us 18-i 89/501/EGK bi zott sá gi ha tá ro -
zat nak;

15. a faj ta tisz ta te nyész ser té sek törzs köny ve zé sé re
 vonatkozó kö ve tel mé nyek meg ál la pí tá sá ról  szóló, 1989.
jú li us 18-i 89/502/EGK bi zott sá gi ha tá ro zat nak;

16. a faj ta tisz ta te nyész ser té sek, sper má juk, pe te sejt je ik 
és emb ri ó ik bi zo nyít vá nyá nak meg ál la pí tá sá ról  szóló,
1989. jú li us 18-i 89/503/EGK bi zott sá gi ha tá ro zat nak;

17. a hib rid te nyész ser té sek törzs köny ve it ala pí tó vagy
ve ze tõ te nyész tõi szö vet sé gek, szer ve ze tek, va la mint ma -
gán vál lal ko zá sok el is me ré sé re és fel ügye le té re vo nat ko zó
fel té te lek meg ál la pí tá sá ról  szóló, 1989. jú li us 18-i
89/504/EGK bi zott sá gi ha tá ro zat nak;

18. a hib rid te nyész ser té sek törzs köny ve zé sé re vo nat -
ko zó fel té te lek meg ál la pí tá sá ról  szóló, 1989. jú li us 18-i
89/505/EGK bi zott sá gi ha tá ro zat nak;

19. a hib rid te nyész ser té sek, sper má juk, pe te sejt je ik és
emb ri ó ik bi zo nyít vá nyá nak meg ál la pí tá sá ról  szóló, 1989.
jú li us 18-i 89/506/EGK bi zott sá gi ha tá ro zat nak;

20. a faj ta tisz ta és hib rid te nyész ser té sek tel je sít mé nyé -
nek fi gye lem mel kí sé ré sé re és ge ne ti kai ér té ké nek becs lé -
sé re szol gá ló mód sze rek meg ál la pí tá sá ról  szóló, 1989. jú -
li us 18-i 89/507/EGK bi zott sá gi ha tá ro zat nak;

21. a faj ta tisz ta te nyész ju hok és te nyész kecs kék te -
nyész té si fõ köny ve it ala pí tó vagy ve ze tõ te nyész tõi szer -
ve ze tek re és szö vet sé gek re vo nat ko zó al kal mas sá gi szem -
pon tok meg ál la pí tá sá ról  szóló, 1990. má jus 10-i
90/254/EGK bi zott sá gi ha tá ro zat nak;

22. a faj ta tisz ta te nyész ju hok és te nyész kecs kék te -
nyész té si fõ könyv be tör té nõ be jegy zé sé re irány adó szem -
pon tok meg ál la pí tá sá ról  szóló, 1990. má jus 10-i
90/255/EGK bi zott sá gi ha tá ro zat nak;

23. a faj ta tisz ta te nyész ju hok és te nyész kecs kék tel je sít -
mé nyé nek fo lya ma tos el len õr zé sé re és ge ne ti kai ér té ké nek 
becs lé sé re al kal ma zott mód sze rek meg ál la pí tá sá ról  szóló,
1990. má jus 10-i 90/256/EGK bi zott sá gi ha tá ro zat nak;

24. a faj ta tisz ta te nyész ju hok és te nyész kecs kék te -
nyész té sé nek jó vá ha gyá sá ra, va la mint sper má juk, pe te -
sejt je ik és emb ri ó ik fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó kri té ri u -

mok meg ál la pí tá sá ról  szóló, 1990. má jus 10-i
90/257/EGK bi zott sá gi ha tá ro zat nak;

25. faj ta tisz ta te nyész ju hok és te nyész kecs kék, azok
sper má ja, pe te sejt jei és emb ri ó ik te nyész tés tech ni kai bi zo -
nyít vá nya i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló, 1990. má jus 10-i
90/258/EGK bi zott sá gi ha tá ro zat nak;

26. a törzs köny ve zett ló fé lék rõl mé nes köny vet ve ze tõ
vagy ki adó te nyész tõ egye sü le tek és szö vet sé gek jó vá ha -
gyá sá ra vagy el is me ré sé re vo nat ko zó kri té ri u mok meg ál -
la pí tá sá ról  szóló, 1992. jú ni us 11-i 92/353/EGK bi zott sá gi 
ha tá ro zat nak;

27. a szar vas mar ha fé lék faj ta tisz ta te nyész ál la tai ese té -
ben hasz nált tel je sít mény vizs gá la ti mód sze rek, va la mint a
te nyész mar hák ge ne ti kai ér té ke lé si mód sze rei meg ál la pí -
tá sá ról  szóló, 86/130/EGK ha tá ro zat mó do sí tá sá ról  szóló,
1994. jú li us 27-i 94/515/EGK bi zott sá gi ha tá ro zat nak;

28. a ló fé lék te nyész té si célú mé nes köny vi be jegy zé sé -
nek és nyil ván tar tá sá nak elõ írásairól  szóló, 1996. ja nu ár
10-i 96/78/EGK bi zott sá gi ha tá ro zat nak;

29. a törzs köny ve zett ló fé lék sper má ja, pe te sejt jei és
emb ri ói te nyész tés tech ni kai bi zo nyít vá nyá nak meg ál la pí -
tá sá ról  szóló, 1996. ja nu ár 12-i 96/79/EGK bi zott sá gi ha -
tá ro zat nak;

30. a szar vas mar ha fé lék te nyész ál la ta i nak pe te sejt je i rõl 
ki ál lí tott szár ma zá si iga zo lás min ta és az iga zo lás ban fel -
tün te ten dõ ada tok meg ál la pí tá sá ról  szóló, 1996. ja nu ár
12-i 96/80/EGK bi zott sá gi ha tá ro zat nak;

31. a szar vas mar ha fé lék faj tisz ta te nyész ál la ta i nak ge -
ne ti kai azo no sí tá si mód sze re i nek meg ha tá ro zá sá ról, va la -
mint a 88/124/EGK és a 96/80/EK ha tá ro zat mó do sí tá sá ról 
 szóló, 2002. de cem ber 28-i 2002/8/EK bi zott sá gi ha tá ro -
zat nak
való meg fe le lést szol gál ja.

Záró rendelkezések

13.  § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki -
vé te lé vel – a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha tály ba,
ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az Átv. 14.  § (2) be kez dé -
se, 18.  § (3) be kez dé sé nek b) pont ja, to váb bá 43.  § (1) be -
kez dé sé ben az „és b)” szö veg rész. Az Átv. 43.  § (2) be kez -
dé sé ben a „b) pont ja i ban” szö veg rész he lyé be a „pont já -
ban” szö veg rész lép.

(2) E tör vény 8.  §-a és 9.  §-ának (1) be kez dé se 2007.
már ci us 24-én lép ha tály ba.

(3) Ez a tör vény a 87/328/EGK irány elv nek a faj ta tisz ta
te nyész mar hák tól szár ma zó pe te sej tek és emb ri ók fel hasz -
ná lá sa, va la mint sper ma tá ro ló köz pon tok te kin te té ben tör -
té nõ mó do sí tá sá ról  szóló 2005/24/EK ta ná csi irány elv nek
való meg fe le lést szol gál ja.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sági el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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A Kormány rendeletei

A Kormány

1/2006. (I. 4.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között

a szociális biztonságról szóló, Szófiában,

2005. november 30-án aláírt Egyezmény

végrehajtására szolgáló igazgatási megállapodás

kihirdetésérõl

1. §

A Kormány a Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztár-
saság között a szociális biztonságról szóló, Szófiában,
2005. november 30-án aláírt Egyezmény kihirdetésérõl
szóló 2006. évi I. törvény 4. § (5) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján a Magyar Köztársaság és a Bolgár
Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, Szófiá-
ban, 2005. november 30-án aláírt Egyezmény végrehajtá-
sára szolgáló, Szófiában, 2005. november 30-án aláírt
igazgatási megállapodást (a továbbiakban: igazgatási
megállapodás) e rendelettel kihirdeti.

2. §

Az igazgatási megállapodás hiteles magyar nyelvû szö-
vege a következõ:

„Igazgatási megállapodás a Magyar Köztársaság
és a Bolgár Köztársaság között a szociális

biztonságról szóló Egyezmény végrehajtására

A Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között,
Szófiában, 2005. november 30-án aláírt, a szociális bizton-
ságról szóló Egyezmény 32. cikk (1) bekezdése alapján a
két fél illetékes hatóságai nevében az Egyezmény alkalma-
zása érdekében

a Magyar Köztársaság részérõl
az egészségügyi miniszter,

a Bolgár Köztársaság részérõl
a munkaügyi és szociálpolitikai miniszter, valamint
az egészségügyi miniszter

az alábbiakban állapodtak meg:

I. Rész

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Fogalommeghatározások

A jelen Igazgatási Megállapodás – a továbbiakban
„Megállapodás” – alkalmazásában

1. az „Egyezmény” a Magyar Köztársaság és a Bolgár
Köztársaság közötti, a szociális biztonságról szóló, Szófiá-
ban, 2005. november 30-án aláírt Egyezményt jelenti;

2. minden egyéb fogalom esetében az Egyezmény
1. cikkében foglaltakat kell figyelembe venni.

2. cikk

Illetékes teherviselõk és összekötõ
szervek

(1) Az Egyezmény 1. cikk (1) bekezdésének 6. és
14. pontja szerinti illetékes teherviselõk, illetve összekötõ
szervek az alábbiak:

A Magyar Köztársaság részérõl:

– a nyugellátások tekintetében az Országos Nyugdíj-
biztosítási Fõigazgatóság

(Nasionalnata Glavnadirekci� za pensionno osi-
gur�vane)

– a munkanélküli járadék tekintetében a Foglalkozta-
tási Hivatal

(Instituta po zaetostta),

– minden egyéb esetben az Országos Egészségbiztosí-
tási Pénztár

(Nacionalnata zdavnoosiguritelna kasa).

A Bolgár Köztársaság részérõl:

– az állami társadalombiztosítás pénzbeli ellátásai te-
kintetében a Nemzeti Biztosítási Intézet,

– a kötelezõ egészségbiztosítás keretében járó egész-
ségügyi ellátások tekintetében a Nemzeti Egészségbiztosí-
tási Pénztár,

– a sürgõsségi egészségügyi ellátások tekintetében az
Egészségügyi Minisztérium,

– az Egyezmény 13. cikkének (3) bekezdésében felso-
rolt természetbeni ellátásokra – ide nem értve a kötelezõ
egészségbiztosítás keretébe tartozó ellátásokat – a Fogya-
tékos Személyek Ügynöksége.

(2) Az összekötõ szervek megkönnyítik a Szerzõdõ Fe-
lek intézményei közötti kommunikációt, és a Megállapo-
dásban rögzített hatáskörrel rendelkeznek. Az összekötõ
szervek jelen Megállapodásban rögzített hatáskörüket ki-
jelölt intézményekre átruházhatják, a másik Szerzõdõ Fél
összekötõ szervének egyidejû értesítésével. Az Egyez-
mény végrehajtása érdekében az összekötõ szervek köz-
vetlenül kapcsolatba léphetnek egymással, továbbá az ér-
dekelttel, vagy annak képviselõjével. Az összekötõ szer-
vek kölcsönösen támogatják egymást az Egyezmény vég-
rehajtása érdekében.
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II. Rész

AZ ALKALMAZANDÓ JOG IGAZOLÁSA

3. cikk

Az alkalmazandó jogra vonatkozó nyomtatványok

(1) Az Egyez mény 7–9. cik ké ben elõ írt ese tek ben azo -
kat a nyom tat vá nyo kat kell hasz nál ni, ame lyek iga zol ják,
hogy me lyik Szer zõ dõ Fél jog sza bá lya it kell al kal maz ni az 
adott biz to sí tott sze mély te kin te té ben. Eze ket a nyom tat -
vá nyo kat a biz to sí tott sze mély ké rel mé re

– a Ma gyar Köz tár sa ság te kin te té ben az Or szá gos
Egész ség biz to sí tá si Pénz tár,

– a Bol gár Köz tár sa ság te kin te té ben a Nem ze ti Biz to sí -
tá si In té zet
ál lít ja ki.

(2) Az (1) be kez dés sze rint ki adott nyom tat ványt meg -
kül dik a biz to sí tott sze mély nek. A má sik Szer zõ dõ Fél
(1) be kez dés ben meg je lölt in téz mé nyét tá jé koz tat ják a ki -
bo csá tott nyom tat vá nyok szá má ról és tar tal má ról.

III. Rész

AZ ELLÁTÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
RENDELKEZÉSEK

4. cikk

Igénybejelentések

(1) Ha az egyik Szer zõ dõ Fél össze kö tõ szer vé hez vagy
ille té kes te her vi se lõ jé hez a má sik Szer zõ dõ Fél jog sza bá -
lyai sze rin ti el lá tás irán ti igény be je len tés ér ke zik, ak kor az 
elõb bi ké se de lem nél kül el jut tat ja az igény be je len tést a
má sik Szer zõ dõ Fél össze kö tõ szer vé hez vagy ille té kes te -
her vi se lõ jé hez, meg je löl ve az igény be je len tés dá tu mát.

(2) Az igény be je len tés sel együtt az elsõ Szer zõ dõ Fél
össze kö tõ szer ve vagy ille té kes te her vi se lõ je el jut tat ja
mind azo kat a ren del ke zé sé re álló do ku men tu mo kat, ame -
lyek szük sé ge sek le het nek a má sik Szer zõ dõ Fél ille té kes
te her vi se lõ je szá má ra a ké rel me zõ nek az el lá tás ra való jo -
go sult sá ga meg ál la pí tá sá hoz.

(3) Amennyi ben az elsõ Szer zõ dõ Fél össze kö tõ szer ve
vagy ille té kes te her vi se lõ je iga zol ja, hogy az egyén re vo -
nat ko zó, az igény be je len tés ben fel tün te tett sze mé lyes ada -
to kat do ku men tu mok tá maszt ják alá, ilyen eset ben az alá -
tá masz tó do ku men tu mok el kül dé se nem szük sé ges. Azo -
kat az ada to kat, ame lyek re ez a be kez dés vo nat ko zik, a
Szer zõ dõ Fe lek össze kö tõ szer vei kö zös meg egye zés sel
ha tá roz zák meg.

(4) Az (1) és (2) be kez dé sek ben em lí tett igény be je len tés 
és do ku men tum mel lett az elsõ Szer zõ dõ Fél össze kö tõ

szer ve vagy ille té kes te her vi se lõ je el jut tat ja a má sik Szer -
zõ dõ Fél össze kö tõ szer vé hez vagy ille té kes te her vi se lõ jé -
hez azt az ada tok köz lé sé re szol gá ló nyom tat ványt, amely
tar tal maz za az elsõ Szer zõ dõ Fél jog sza bá lyai sze rint be -
szá mí tan dó biz to sí tá si idõ sza ko kat.

(5) Az ille té kes te her vi se lõ ezt köve tõen el bí rál ja a ké -
rel me zõ jo go sult sá gát, és ér te sí ti dön té sé rõl a ké rel me zõt,
va la mint a má sik Szer zõ dõ Fél össze kö tõ szer vét vagy te -
her vi se lõ jét, csa tol va egy ide jû leg az ál ta la be szá mí tott
idõ sza ko kat tar tal ma zó nyom tat ványt.

5. cikk

Keresõképtelenségre vonatkozó nyomtatvány

Az egyik Szer zõ dõ Fél össze kö tõ szer ve vagy ille té kes
te her vi se lõ je a má sik Szer zõ dõ Fél össze kö tõ szer ve, ille -
té kes te her vi se lõ je vagy a ké rel me zõ ké ré sé re az érin tett
sze mély ke re sõ kép te len sé gé re vo nat ko zó nyom tat ványt
ál lít ki.

6. cikk

Természetbeni ellátások nyújtása betegség és anyaság
esetében

(1) Az a sze mély, aki az Egyez mény 13. cikk (1) be kez -
dé sé nek 1. pont já ban és 15. cik ké ben meg je lölt ter mé szet -
be ni el lá tá sok ban akar ré sze sül ni, kö te les ma gát nyil ván -
tar tás ba ve tet ni a la kó he lye sze rin ti ille té kes te her vi se lõ -
nél, be mu tat va az ille té kes te her vi se lõ ál tal ki ál lí tott
nyom tat ványt, amellyel iga zol ja, hogy e ter mé szet be ni el -
lá tá sok ra jo go sult. Ha az érin tett sze mély nem mu tat ja be a 
meg fe le lõ nyom tat ványt, ké ré sé re a la kó hely sze rint ille té -
kes te her vi se lõ for dul hat az ille té kes te her vi se lõ höz, an -
nak be szer zé se cél já ból. E nyom tat vány a raj ta fel tün te tett
ér vé nyes sé gi idõ utol só nap já ig, vagy ad dig ér vé nyes,
amíg a la kó hely sze rint ille té kes te her vi se lõ nem kap ja
meg az ér vé nyes ség meg szû né sé rõl  szóló hi va ta los írás be -
li ér te sí tést. A la kó hely sze rint ille té kes te her vi se lõ tá jé -
koz tat ja az ille té kes te her vi se lõt az ál ta la el vég zett összes
nyil ván tar tás ba-vé tel rõl.

(2) Az Egyez mény 13. cik ke (1) be kez dé sé nek 2. pont -
já ban meg je lölt ter mé szet be ni el lá tá sok igény be vé te le
ese tén az el lá tá sok ra való jo go sult sá got az ille té kes te her -
vi se lõ ál tal ki ál lí tott nyom tat vánnyal kell iga zol ni.
Amennyi ben az el lá tás nyúj tá sa kor a ké rel me zõ nem tud ta
be mu tat ni a nyom tat ványt, a tar tóz ko dá si hely sze rin ti te -
her vi se lõ az ille té kes te her vi se lõ höz for dul hat a nyom tat -
vány utó la gos be szer zé se ér de ké ben.

(3) Az a sze mély, aki az Egyez mény 13. cik ke (1) be -
kez dé sé nek 3. pont já ban meg je lölt ter mé szet be ni el lá tá -
sok ban akar ré sze sül ni, kö te les a tar tóz ko dá si he lye sze rint 
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ille té kes te her vi se lõ nél egy olyan nyom tat ványt be mu tat -
ni, amely iga zol ja, hogy az ille té kes te her vi se lõ en ge dé -
lyez te szá má ra a szük sé ges gyógy ke ze lés igény be vé te lét.
Ez a nyom tat vány tar tal maz za azt a ma xi má lis idõ tar ta -
mot, amed dig a ter mé szet be ni el lá tá sok nyújt ha tók.

(4) A je len cikk ren del ke zé sei a ma gyar jog sza bá lyok
sze rint biz to sí tott sze mély csa lád tag ja i ra is vo nat koz nak.

7. cikk

Betegség és anyaság esetében nyújtott természetbeni
ellátások költségeinek visszatérítése

(1) Az Egyez mény 13. és 15. és 16. cik ke i ben em lí tett
sze mé lyek nek nyúj tott el lá tá sok költ sé ge it a Szer zõ dõ Fe -
lek min den egyes össze kö tõ szer ve köz li a má sik össze kö -
tõ szerv vel ne gyed éves le bon tás ban. E költ sé gek meg té rí -
té se irán ti ké rel met az év min den egyes ne gye dé vét köve -
tõen, de leg ké sõbb 3 éven be lül kell meg kül de ni és a kéz -
hez vé tel tõl szá mí tott 6 hó na pon be lül ke rül sor az el in té zé -
sé re.

(2) Az Egyez mény 18. cikk (1) be kez dé se sze rin ti fel -
me rült költ ség a ter mé szet be ni el lá tá so kat nyúj tó Szer zõ -
dõ Fél jog sza bá lyai sze rin ti tel jes költ sé get je len ti.

(3) A Szer zõ dõ Fe lek te her vi se lõi a ter mé szet be ni el lá -
tá sok költ sé ge it a sa ját nem ze ti va lu tá juk ban fe je zik ki.
Ezen költ sé ge ket az ille té kes te her vi se lõ fi ze ti ki úgy,
hogy a „Költ ség szá mí tás a ter mé szet be ni el lá tá sok hoz”
nyom tat vány ki ál lí tá sá nak nap ján ér vé nyes hi va ta los nem -
ze ti ban ki ár fo lya mon eu ró ra szá molt össze get utal a
nyom tat ványt ki ál lí tó te her vi se lõ nek.

(4) A vissza té rí té si ké re lem ki fi ze té sé nek meg ta ga dá sát
a fe lek az (1) be kez dés ben fog lal tak sze rin ti egyez te tett fi -
ze té si ha tár idõ le jár tá ig köz lik egy más sal.

8. cikk

Nagyobb értékû segédeszközök és más jelentõs értékû
természetbeni ellátások nyújtása

(1) Az Egyez mény 13. cik ké nek (3) be kez dé sé ben elõ írt 
na gyobb ér té kû se géd esz kö zök és más je len tõs ér té kû ter -
mé szet be ni el lá tá sok azok, ame lyek ér té ke a szol gál ta tás
nyúj tá sá nak idõ pont já ban meg ha lad ja az ér vé nyes nem ze -
ti ban ki ár fo lyam alap ján szá mí tott 100 eu ró nak meg fe le lõ
nem ze ti va lu tá ban ki fe je zett ér té ket.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti el lá tá so kat az ille té kes te -
her vi se lõ jó vá ha gyá sa alap ján nyújt ják, a sür gõs sé gi ese -
tek ki vé te lé vel.

(3) An nak a Szer zõ dõ Fél nek a te her vi se lõ je, amely nek
te rü le tén az (1) be kez dés sze rin ti el lá tá so kat nyújt ják,

nyom tat ványt küld an nak az illeté kes te her vi se lõ nek,
amely a fel me rült költ sé gek vi se lé sé re kö te les.

9. cikk

A pénzbeli ellátások kifizetése

(1) A Szer zõ dõ Fe lek ille té kes te her vi se lõi a pénz be li
el lá tá sok ki fi ze té sét a jo go sult ré szé re tel je sí tik bel sõ jog -
sza bá lya ik sze rint, az Egyez mény 5. cik ké ben fog lal tak
figye lembe véte lével.

(2) A má sik Szer zõ dõ Fél te rü le tén tör té nõ nyug díj fo -
lyó sí tás hoz az szük sé ges, hogy a jo go sult nak – az erre a
cél ra jó vá ha gyott két nyel vû for ma nyom tat vá nyon – éven -
te két szer el kell kül de nie az ille té kes te her vi se lõ szá má ra
egy élet ben lé ti iga zo lást, ame lyet sze mé lye sen ír alá, és
ame lyet a la kó he lye sze rin ti Szer zõ dõ Fél ille té kes te her -
vi se lõ je, ille tõ leg a la kó-, tar tóz ko dá si he lye sze rint ille té -
kes pol gár mes ter, jegy zõ iga zol.

10. cikk

A biztosítási idõk egybeszámítása
a munkanélküli ellátás megállapításához

Az Egyez mény 24. cikk (2) be kez dé sé ben fog lalt
 rendelkezések vég re haj tá sa és a mun ka nél kü li el lá tás ra
való jo go sult ság meg ál la pí tá sa ér de ké ben a két Szer zõ dõ
Fél jog sza bá lyai sze rin ti biz to sí tá si idõ ket, va la mint az
 igénybe vett mun ka nél kü li el lá tás fo lyó sí tá sá nak idõ tar ta -
mát az ille té kes össze kö tõ szer vek nek nyom tat vánnyal
kell iga zol ni uk. A nyom tat ványt az érin tett sze mély nek be
kell mu tat nia az el lá tást meg ál la pí tó szerv nek. Amennyi -
ben az érin tett sze mély nem nyújt ja be a nyom tat ványt, ak -
kor a Szer zõ dõ Fél össze kö tõ szer ve kéri a nyom tat vány
meg kül dé sét.

11. cikk

Információk és statisztikai adatok cseréje

(1) A Szer zõ dõ Fe lek össze kö tõ szer vei éven te rend sze -
re sen ki cse ré lik azok ra a ki fi ze té sek re vo nat ko zó sta tisz ti -
kai ki mu ta tá sa i kat, ame lye ket a Szer zõ dõ Fe lek ille té kes
te her vi se lõi tel je sí tet tek. E sta tisz ti kai ki mu ta tá sok nak tar -
tal maz ni uk kell a ked vez mé nye zet tek szá má ra és a ki fi ze -
tett el lá tá sok össze sí tett össze gé re vo nat ko zó ada to kat, el -
lá tás tí pu sok sze rin ti bon tás ban.

(2) A Szer zõ dõ Fe lek ille té kes te her vi se lõi tá jé koz tat ják 
egy mást va la mennyi, az el lá tás sal kap cso la tos fon tos tény -
rõl, amennyi ben az adott el lá tás ra mind két Szer zõ dõ Fél
jog sza bá lyai sze rint igény jo go sult ság áll fenn. Ez kü lö nö -
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sen az aláb bi tény ál lá sok ra vo nat ko zik, amennyi ben azok
az ille té kes te her vi se lõ tu do má sá ra jut nak:

1. va la mely el lá tás meg ál la pí tá sa, fel füg gesz té se
vagy meg szün te té se,

2. új biz to sí tá si idõk iga zo lá sa,
3. a fog lal koz ta tás, az ön ál ló te vé keny ség, vagy a

ta nul má nyok meg kez dé se, foly ta tá sa, be fe je zé se,
4. öz vegy új bó li há zas ság kö té se,
5. az el lá tás ra jo go sult sze mély ha lá la,
6. la kó hely, tar tóz ko dá si hely cí mé nek vál to zá sa,
7. más ál lam pol gár ság fel vé te le.

IV. Rész

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

12. cikk

Nyomtatványok és eljárások

(1) A je len Meg ál la po dás alap ján a Szer zõ dõ Fe lek
össze kö tõ szer vei kö zö sen ál la pod nak meg az Egyez mény
al kal ma zá sá hoz szük sé ges nyom tat vá nyok ról és el já rá -
sok ról.

(2) Az egyik Szer zõ dõ Fél ille té kes te her vi se lõ je, il let ve 
össze kö tõ szer ve vissza uta sít hat ja a má sik Szer zõ dõ Fél
jog sza bá lyai sze rin ti el lá tás meg ál la pí tá sa irán ti igénybe -
je len té si nyom tat vány át vé te lét, ha az igény be je len tés nem 
a köl csö nö sen el fo ga dott nyom tat vá nyo kon tör té nik.

13. cikk

Hatálybalépés

(1) A Meg ál la po dás azon a na pon lép ha tály ba, ami kor a 
Szer zõ dõ Fe lek ér te sí tet ték egy mást, hogy a ha tály ba lé -
pés hez szük sé ges bel sõ jogi fel té te lek nek ele get tet tek.

(2) A Meg ál la po dás az Egyez mény hatályba lépésétõl
kezd ve al kal ma zan dó, és az Egyez mény ha tá lyá nak meg -
szû né sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti.

Ké szült Szó fi á ban, 2005. no vem ber 30-án, két ere de ti
pél dány ban, ma gyar és bol gár nyel ven, mind két szö veg
egy aránt hi te les.

A Ma gyar Köz tár sa ság A Bol gár Köz tár sa ság
ré szé rõl:                   ré szé rõl:

az egész ség ügyi mi nisz ter a mun ka ügyi és
 szo ci ál po li ti kai mi nisz ter,
az egész ség ügyi miniszter”

3.  §

(1) Ez a ren de let a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé -
tel lel a Ma gyar Köz tár sa ság és a Bol gár Köz tár sa ság kö -
zött a szo ci á lis biz ton ság ról  szóló, Szó fi á ban, 2005. no -
vem ber 30-án alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 2006. 
évi I. tör vény ha tály ba lé pé sé nek nap ján lép ha tály ba.

(2) E ren de let 2.  §-a a Ma gyar Köz tár sa ság és a Bol gár
Köz tár sa ság kö zött a szo ci á lis biz ton ság ról  szóló, Szó fi á -
ban, 2005. no vem ber 30-án alá írt Egyez mény ki hir de té sé -
rõl  szóló 2006. évi I. tör vény 2–3.  §-a ha tály ba lé pé sé nek
nap ján lép ha tály ba.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ pont ban ha tá -
lyát vesz ti a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Bol gár Nép köz -
tár sa ság kö zött a szo ci ál po li ti kai együtt mû kö dés rõl Bu da -
pes ten az 1961. jú ni us 30. nap ján kö tött egyez mény ki hir -
de té sé rõl  szóló 1962. évi 2. tör vényerejû ren de let vég re -
haj tá sá ról  szóló 6/1962. (VI. 30.) MüM ren de let.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
2/2006. (I. 4.) Korm.

rendelete

egyes kormányrendeletek fogyasztóvédelemmel
összefüggõ jogharmonizációs célú módosításáról

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság Pol gá ri Tör vény -
köny vé rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény (Ptk.) mó do sí tá sá ról 
 szóló 1997. évi CXLIX. tör vény 11.  §-ának (4) be kez dé sé -
ben, va la mint a fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló 1997. évi CLV. 
tör vény 55.  §-a (1) be kez dé sé nek c) és e) pont já ban fog lalt
fel ha tal ma zá sok alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

A távollevõk között kötött szerzõdésekrõl  szóló 
17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

1.  §

(1) A tá vol le võk kö zött kö tött szer zõ dé sek rõl  szóló
17/1999. (II. 5.) Korm. ren de let 1.  §-ának (1) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A ren de let ha tá lya arra a szer zõ dés re ter jed ki, ame -
lyet fo gyasz tó [Ptk. 685.  § d) pont] és fo gyasz tó nak nem
mi nõ sü lõ sze mély vagy szer ve zet (a továb biak ban együtt:
ér té ke sí tõ) köt egy más sal az ér té ke sí tõ áru ér té ke sí tõ, il let -
ve szol gál ta tó te vé keny sé gi kö ré ben, ki zá ró lag egy vagy



több táv köz lõ esz köz hasz ná la ta út ján (tá vol le võk kö zött
kö tött szer zõ dés).”
 (2) A 17/1999. (II. 5.) Korm. ren de let 1.  §-ának (4) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Nem kell al kal maz ni a 2–6.  §, va la mint a 7.  §
(1) be kez dé sé nek ren del ke zé se it

a) az élel mi sze rek, va la mint egyéb min den na pi fo -
gyasz tás ra szol gá ló áruk rend sze res ház hoz szál lít ásá ra vo -
nat ko zó szer zõ dé sek re, to váb bá

b) az olyan szál lást nyúj tó, szál lí tá si, ét kez te té si vagy
sza bad idõs szol gál ta tá sok ra vo nat ko zó szer zõ dé sek re, ame -
lyek alap ján az ér té ke sí tõ e szol gál ta tá so kat meg ha tá ro zott
idõ pont ban vagy meg ha tá ro zott idõ szak ban nyújt ja.”
 (3) A 17/1999. (II. 5.) Korm. ren de let 11.  §-a a kö vet ke -
zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) Ha a ren de let ha tá lya alá tar to zó szer zõ dés az Eu ró pai 
Gaz da sá gi Tér ség va la me lyik ál la má val szo ros kap cso lat ban 
áll, har ma dik or szág jo gá nak a fe lek ál tal a szer zõ dés re
irány adó jog ként való vá lasz tá sa ér vény te len annyi ban,
amennyi ben e har ma dik or szág joga az em lí tett ál lam nak a
97/7/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány el vet át ül te tõ
jog sza bá lya el té rést nem en ge dõ ren del ke zé sé vel el len té tes.
Az érin tett kér dés ben a fe lek ál tal vá lasz tott jog he lyett az
em lí tett ál lam jo gát kell a szer zõ dés re al kal maz ni.”
 (4) A 17/1999. (II. 5.) Korm. ren de let 12.  §-ának (3) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Ez a ren de let a tá vol lé võk kö zött kö tött szer zõ dé sek
ese tén a fo gyasz tók vé del mé rõl  szóló, 1997. má jus 20-i
97/7/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv nek való
meg fe le lést szol gál ja; az irány elv 8. cik ke ki vé te lé vel.”

A fogyasztóval kötött szerzõdésben tisztességtelennek
minõsülõ feltételekrõl  szóló 

18/1999. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

2.  §

A fo gyasz tó val kö tött szer zõ dés ben tisz tes ség te len nek
mi nõ sü lõ fel té te lek rõl  szóló 18/1999. (II. 5.) Korm. ren de -
let 3.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(2) Ez a ren de let – a Ptk. irány adó ren del ke zé se i vel
együtt – a fo gyasz tó val kö tött szer zõ dé sek ben al kal ma zott
tisz tes ség te len szer zõ dé si fel té te lek rõl  szóló, 1993. áp ri lis
5-i 93/13/EGK ta ná csi irány elv nek való meg fe le lést szol -
gál ja.”

Az ingatlanok idõben megosztott használati jogának
megszerzésére irányuló szerzõdésekrõl  szóló 
20/1999. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

3.  §

(1) Az in gat la nok idõ ben meg osz tott hasz ná la ti jo gá nak 
meg szer zé sé re irá nyu ló szer zõ dé sek rõl  szóló 20/1999.

(II. 5.) Korm. ren de let 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„1.  § A ren de let ha tá lya a fo gyasz tó [Ptk. 685.  § d) pont] 
és fo gyasz tó nak nem mi nõ sü lõ ér té ke sí tõ kö zött lét re jö võ,
in gat la nok idõ ben meg osz tott hasz ná la ti jo gá nak meg szer -
zé sé re irá nyu ló szer zõ dé sek re, va la mint az ér té ke sí tõ in -
gat la nok idõ ben meg osz tott hasz ná la ti jo gá nak át ru há zá -
sá ra irá nyu ló, a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén ki fej tett üz -
let sze rû te vé keny sé gé re terjed ki.”
 (2) A 20/1999. (II. 5.) Korm. ren de let 16.  §-ának (3) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Ha a 2.  § a) pont ja sze rin ti szer zõ dés tár gyát ké pe zõ 
in gat lan az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség va la me lyik ál la má -
nak te rü le tén fek szik, a szer zõ dés re – a fe lek jog vá lasz tá -
sá nak hi á nyá ban – en nek az ál lam nak a jo gát kell al kal -
maz ni. Har ma dik or szág jo gá nak a fe lek ál tal a szer zõ dés -
re irány adó jog ként való vá lasz tá sa ér vény te len annyi ban,
amennyi ben e har ma dik or szág joga az em lí tett ál lam nak a
94/47/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány el vet át ül te tõ
jog sza bá lya el té rést nem en ge dõ ren del ke zé sé vel el len té -
tes. Az érin tett kér dés ben a fe lek ál tal vá lasz tott jog he lyett 
az em lí tett ál lam jo gát kell a szer zõ dés re al kal maz ni.”
 (3) A 20/1999. (II. 5.) Korm. ren de let 17.  §-a (2) be kez -
dé sé nek fel ve ze tõ szö veg ré sze he lyé be a kö vet ke zõ szö -
veg lép:

„(2) A Hi va tal az ér té ke sí tõt ak kor ve szi nyil ván tar tás -
ba, ha”
 (4) A 20/1999. (II. 5.) Korm. ren de let 25.  §-ának (4) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Ez a ren de let az in gat la nok idõ ben meg osz tott
hasz ná la ti jo gá nak meg szer zé sé re irá nyu ló szer zõ dé sek
egyes szem pont jai vo nat ko zá sá ban a fo gyasz tók vé del mé -
rõl  szóló, 1994. ok tó ber 26-i 94/47/EK eu ró pai par la men ti
és ta ná csi irány elv nek való meg fe le lést szol gál ja.”

Záró rendelkezések

4.  §

(1) Ez a ren de let 2006. már ci us 1-jén lép ha tály ba.
 (2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) a 17/1999. (II. 5.) Korm. ren de let
aa) 2.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban, 2.  §-a (3) be -

kez dé sé ben, 3.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban, 3.  §-a
(3) be kez dé sé ben, 4.  §-a (2) és (3) be kez dé sé ben, 5.  §-a
a) pont já ban, 6.  §-a (1) be kez dé sé ben és (3) be kez dé se
elsõ mon da tá ban, 7.  §-a (1) be kez dé sé ben, (2) be kez dé se
elsõ mon da tá ban és (3) be kez dé sé ben, 8.  §-a (2) be kez dé -
sé ben, va la mint 9.  §-a (1) és (2) be kez dé sé ben az „a gaz -
dál ko dó szer ve zet” szö veg rész he lyé be az „az ér té ke sí tõ”
szö veg rész,

ab) 2.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben,
2.  §-a (2) be kez dé sé ben, 3.  §-a (1) be kez dé sé ben, 4.  §-a
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(5) be kez dé sé ben, 6.  §-a (2) be kez dé sé nek má so dik mon -
da tá ban és (3) be kez dé se má so dik mon da tá ban, va la mint
8.  §-a (1) be kez dé sé ben az „A gaz dál ko dó szer ve zet” szö -
veg rész he lyé be az „Az ér té ke sí tõ” szö veg rész,

ac) 5.  §-a b) pont já ban a „gaz dál ko dó szer ve zet” szö -
veg rész he lyé be az „ér té ke sí tõ” szó,

ad) 6.  §-a (2) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban az „a gaz -
dál ko dó szer ve zet nek” szö veg rész he lyé be az „az ér té ke sí -
tõ nek” szö veg rész,

ae) 7.  §-a (2) be kez dé se má so dik mon da tá ban és (3) be -
kez dé sé nek elsõ mon da tá ban az „a gaz dál ko dó szer ve ze -
tet” szö veg rész he lyé be az „az ér té ke sí tõt” szö veg rész,

af) 10.  §-ában az „A gaz dál ko dó szer ve ze tet” szö veg -
rész he lyé be az „Az ér té ke sí tõt” szö veg rész,

b) 18/1999. (II. 5.) Korm. ren de let

ba) 1.  §-a (1) be kez dé sé nek és 2.  §-ának fel ve ze tõ szö -
ve gé ben a „fo gyasz tó és a gaz dál ko dó szer ve zet kö zöt ti
szer zõ dés ben” szö veg rész he lyé be a „fo gyasz tói szer zõ -
dés ben” szö veg rész,

bb) 1.  §-a (1) be kez dé sé nek c), d) és g) pont já ban,
2.  §-a d), e), f) és h) pont já ban a „gaz dál ko dó szer ve zet”
szö veg rész he lyé be a „fo gyasz tó val szer zõ dõ fél” szö veg -
rész,

bc) 1.  §-a (1) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban, 2.  §-a
i) pont já ban a „gaz dál ko dó szer ve ze tet” szö veg rész he lyé -
be a „fo gyasz tó val szer zõ dõ fe let” szö veg rész,

bd) 1.  §-a (1) be kez dé sé nek h) pont já ban, 2.  §-a
g) pont já ban a „gaz dál ko dó szer ve zet nek” szö veg rész he -
lyé be a „fo gyasz tó val szer zõ dõ fél nek” szö veg rész,

c) a 20/1999. (II. 5.) Korm. ren de let

ca) 4.  §-a (2) be kez dé sé ben az „Eu ró pai Unió” szö veg -
rész he lyé be az „Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség” szö veg rész,

cb) 17.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já ban az „a gaz dál -
ko dó szer ve zet ben” szö veg rész he lyé be az „az ér té ke sí tõ -
ben” szö veg rész
lép.
 (3) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a 18/1999. 
(II. 5.) Korm. ren de let 1.  §-ának (2) be kez dé se ha tá lyát
vesz ti.

5.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 93/13/EGK irány el ve (1993. áp ri lis 5.) a
fo gyasz tó val kö tött szer zõ dé sek ben al kal ma zott tisz tes -
ség te len szer zõ dé si fel té te lek rõl, 2. cikk c) pont, 6. cikk
(1) be kez dés [a 4.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja és (3) be -
kez dé se];

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 94/47/EK irány -
elve (1994. ok tó ber 26.) az in gat la nok idõ ben meg osz tott
hasz ná la ti jo gá nak meg szer zé sé re irá nyu ló szer zõ dé sek
egyes szem pont jai vo nat ko zá sá ban a fo gyasz tók vé del mé -
rõl, 2. cikk har ma dik fran cia be kez dés, 9. cikk [a 3.  § (1) és 
(2) be kez dé se];

c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 97/7/EK irány el ve
(1997. má jus 20.) a tá vol lé võk kö zött kö tött szer zõ dé sek
ese tén a fo gyasz tók vé del mé rõl, 2. cikk (3) be kez dés,
3. cikk (2) be kez dés, 12. cikk (2) be kez dés [az 1.  § (1) be -
kez dé se és a 4.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja, az 1.  § (2) be -
kez dé se, az 1.  § (3) be kez dé se].

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján je len te ti meg a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap he tente, szerdánként,
te ma ti kus fõ ré szek ben hi te le sen köz li a leg fõbb ál la mi,
 önkormányzati, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer vek, il let ve
szer ve ze tek sze mé lyi, szer ve ze ti, igaz ga tá si és kép zé si,
va la mint a hír köz lé si te vé keny ség (frek ven cia gaz dál ko -
dás, táv köz lés, pos ta ügy, in for ma ti ka) köz le mé nye it, to-
váb bá az üz le ti élet hí re it. Té rí té si díj el le né ben köz zé-
tesszük a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság vagyonértéke-
sítési pá lyá za ta it, az ál la mi, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer-
vezetek, par la men ti pár tok, ka ma rák, he lyi ön kor mány za-
tok, egy há zak, kü lön bö zõ kép vi se le tek köz le mé nye it.
 Fizetett hir de tés ként – akár szí nes ol da la kon is – he lyet
kap hat nak az Ér te sí tõ ben a gaz dál ko dó szer ve ze tek,
egye te mek, ala pít vá nyok, de ma gán sze mé lyek közér-
deklõdésre szá mot tar tó köz lé sei is.
Õszin tén re mél jük, hogy a hí rek, in for má ci ók, köz le mé -
nyek egy lap ban tör té nõ pon tos és rend sze re zett for-
mában va ló köz re adá sá val si ke rül ha té ko nyab bá és
 eredményesebbé ten ni elõ fi ze tõ ink tá jé ko zó dá sát a hi-
vatali és üz le ti élet ben. Az ér dek lõ dõk szá má ra egyéb
hasz nos in for má ci ó kat is nyújt a lap.

Az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap ja 2004. má jus 1-jé tõl az
Eu ró pai Unió hi va ta los nyel ve ként ma gya rul is meg je le -
nik. A hi vatalos lap L és C so rozatból áll.
Az L (Le gis la ti on) so ro zat ban ke rül nek ki adás ra az Eu ró -
pai Unió ha tá lyos jog sza bá lyai, az ún. el sõd le ges jog for rá -
sok (ala pí tó szer zõ dé sek, csat la ko zá si szer zõ dé sek, tár-
su lá si szer zõ dé sek), to váb bá az aláb bi jog for rá sok: ren-

de le tek, irány el vek, ha tá ro za tok.

Az EU Hi va ta los Lap já ban tör té nõ köz zé té telt kö ve tõ en
az év fo lyam és a kö tet szá má ra, va la mint a meg je le nés
dá tu má ra hi vat ko zás sal, cím sze rint, 2004. má jus 1-jé tõl
fo lya ma to san tá jé koz ta tást adunk a  hivatalos lap L ki adá -
sa i ban meg je le nõ jo gi ak tu sok ról a Ma gyar Köz löny mel-
lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los Értesí tõben.
A lap elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los
Köz löny ki adó 1085 Bu da pest, Somog yi Bé la u. 6.
címén, le vélcím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft  áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárol-
hatók a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest,  Somogyi 
Béla u. 6. te lefon/fax: 267-2780) vagy a Köz löny Cent rum-
ban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u.
és Nyár u. sarkán, telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

M E G R E N D E L Õ L A P

Meg ren de lem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ cí mû la pot ......... pél dányban, és kérem a kö vetkezõ címre kézbe -
síteni:

Meg ren de lõ ne ve: .....................................................................................................................................

cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): .......................................................................................

ut ca, ház szám: ......................................................................................................................

Ügy in té zõ (te le fon szám): ...........................................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj fél év re 6678 Ft áfá val

egy év re 13 356 Ft áfá val

Szám lát ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát.

Kelt.: ..............................................................

                      ............................................................................
                             cég szerû aláírás
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A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2006. év re: 20 664 Ft áfá val.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i Bé la u. 6., te l./fax: 267-2780)
vagy a Közlöny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán, te l.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 20 664 Ft  áfá val.

fél év re: 10 332 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és a Bel ügy mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2006. évi éves elõfizetés dí ja: 5040 Ft áfával; fél éves elõ fizetés: 2520 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.,
 tel./fax:  267-2780) vagy a Köz löny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és
Nyár u. sar kán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egész ség biz to sí tá si ága zat köz pon ti igaz ga tá si szer ve, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár
 hivatalos lap ja – az elõ fi ze tõi ér de ke ket sze m elõtt tart va, ked ve zõ áron kí ván ja az egész ség ügyi
 ágazatban ér de kel tek ren del ke zé sé re bo csá ta ni a jog sza bá lyok szö ve gét, va la mint a mun ká hoz szük sé -
ges ak tu á lis OEP-köz le mé nye ket, -fel hí vá so kat, -tá jé koz ta tó kat. La punk cím zett jei el sõ sor ban: az alap el lá -
tás ban részt ve võ há zi or vo sok; fek võ be teg-el lá tó és szak el lá tó in téz mé nyek; gyógy szert, gyó gyá sza ti se-
géd esz közt gyár tók, il let ve for gal ma zók; gyógy für dõk; ok ta tá si in téz mé nyek; tár sa da lom biz to sí tá si ki fi ze tõ-
he lyek, foglalkoz tatók; köny ve lõk; adó ta nács adók stb.

Az Egész ség biz to sí tá si Köz löny elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Közlöny kiadó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.

2006. évi éves elõfizetési díj: 19 152 Ft áfá val, féléves elõ fizetés: 9576 Ft áfával.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i Bé la u. 6., te l./fax:
267-2780) vagy a Köz löny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és Nyár u.
sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Egész ség biz to sí tá si Köz löny címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………

                               cég szerû aláírás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó gon do zá sá ban 2004. ja nu ár 1-jé tõl je le nik meg a
 Közbeszerzések Ta ná csá nak hi va ta los lap ja, a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

A Köz be szer zé si Ér te sí tõ meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó, Bu da -
pest VIII., So mogyi Bé la u. 6. címén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357.) vagy a
318-6668 fax szá mán.
Éves elõ fizetési dí ja 2006. év re: 95 760 Ft, fél év re: 50 400 Ft, ne gyedévre: 26 460 Ft.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i
Béla u. 6., tel./fax: 267-2780) vagy a Köz löny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út
30., bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán, te l.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

cí mû la pot ................. pél dány ban, és ké rem a kö vet ke zõ cím re kéz be sí te ni:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................

Cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): .........................................................................

Ut ca, ház szám: ........................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ............................................................................

Elõ fi ze té si díj egy év re 95 760 Ft
fél év re 50 400 Ft
ne gyed év re 26 460 Ft

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

Kel te zés: ………………………………………

               ……………………………………………………

                      cég szerû aláírás
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Is mét meg ren del he tõ, 2006. év re elõ fi zet he tõ az im már fél év szá za dos ha gyo má nyok ra
vissza te kin tõ Pénz ügyi Szem le, amely meg úju ló, bõ vü lõ tar ta lom mal, ál lan dó ro vat rend del,
kor sze rû ti po grá fi á val, igé nyes bo rí tó val – s ami szin tén új don ság – egy kö tet ben a ma gyar ral, 
tel jes ter je de lem ben an gol nyel ven is a tisz telt Ol va sók ren del ke zé sé re áll.

Több ál la mi, pénz ügyi szer ve zet össze fo gá sá val, ne ves szak em be rek bõl ál ló szer kesz tõ bi-
zott ság irány mu ta tá sá val, új lap tu laj do nos gon do zá sá ban, szer kesz té sé ben, s vál to zat la nul a
Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ki adá sá ban jö võ re ne gyed éven te je le nik meg a Pénz ügyi
Szem le, amely köz pénz ügyi szak fo lyó irat ként ak tu á lis és hi te les ké pet ad a pénz ügyi rend-
szer, ezen belül hang súlyosan a köz szféra (pub lic sec tor), va lamint – a fõbb pénz ügyi össze -
füg gé sek tük ré ben – a ma gyar nem zet gaz da ság lé nye ges vo ná sa i ról, a fel zár kó zá si, jö võ épí -
té si tö rek vé sek rõl, s a kap cso ló dó szak mai vi ták ról. A fo lyó irat a gya kor la ti prob lé mák ol da -
lá ról kö ze lít ve a tu do má nyos ered mé nyek iránt is nyi tott. Ily mó don a meg úju ló Pénz ügyi
Szem lét ha szon nal for gat hat ják a kü lön bö zõ te rü le te ken dol go zó gaz da sá gi és pénz ügyi szak-
emberek, köz gaz dá szok, jo gá szok, ve ze tõk, me ne dzse rek mel lett a po li ti kai élet sze rep lõi,
az egye te mi és fõ is ko lai ok ta tók, hall ga tók, és a tu do má nyos ku ta tók is.

A Pénz ügyi Szem le meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén:

1085 Bu dapest, So mogyi Bé la u. 6., pos tacímén: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357

Éves elõ fizetési díj 2006. év re 20 000 Ft áfá val, vagy 80 eu ró.

Egy szám ára: 5 000 Ft áfá val, vagy 20 eu ró.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

M E G R E N D E L Õ L A P

Meg ren del jük 2006. év re a Pénz ügyi Szem le cí mû köz pénz ügyi szak fo lyó ira tot.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...................................................................................................

cí me (he lyi ség, irá nyí tó szám, ut ca, ház szám): ....................................................................

bank szám la szá ma: .............................................................................................................

ügy in té zõ je és te le fon szá ma: .............................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la
kézhez vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett
pénz for gal mi jelzõ számára át utal juk.

Kel te zés: ……………………………

                          …………………………………

cégszerû aláírás
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