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II. rész JOGSZABÁLYOK
Törvények
2006. évi I.
törvény
a Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság
között, a szociális biztonságról szóló, Szófiában,
2005. november 30-án aláírt Egyezmény
kihirdetésérõl*
1. § Az Országgyûlés e törvénnyel felhatalmazást ad
a Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között, a
szociális biztonságról szóló, Szófiában, 2005. november
30-án aláírt Egyezmény kötelezõ hatályának elismerésére.
2. § Az Országgyûlés az Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.
3. § Az Egyezmény hiteles magyar nyelvû szövege a következõ:
„Egyezmény
a Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között
a szociális biztonságról
A Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság a továbbiakban, mint Szerzõdõ Felek,
azon szándéktól vezérelve, hogy a szociális biztonság
területén szabályozzák kölcsönös viszonyaikat,
az alábbiakban állapodtak meg:

I. Rész
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. cikk
Fogalommeghatározások
(1) A jelen Egyezmény céljaira használt fogalmak a következõket jelentik:
1. ,,terület”
a Magyar Köztársaság vonatkozásában a Magyar Köztársaság területe;
a Bolgár Köztársaság vonatkozásában a Bolgár Köztársaság területe;
* A törvényt az Országgyûlés a 2005. december 19-i ülésnapján fogadta el.
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2. ,,állampolgár”
a Magyar Köztársaság vonatkozásában az állampolgárságról szóló jogszabályok értelmében magyar állampolgárnak tekintendõ természetes személyek;
a Bolgár Köztársaság vonatkozásában a Bolgár Köztársaság Alkotmánya értelmében a Bolgár Köztársaság
állampolgára;
3. ,,jogszabályok”
azon törvények és más jogi rendelkezések, melyek a
jelen egyezmény 2. cikkében foglalt szociális biztonság
területét érintik;
4. ,,illetékes hatóság”
azon miniszterek, minisztériumok vagy más hatóságok,
amelyek illetékessége a jelen egyezmény 2. cikkében említett szociális biztonságra vonatkozik;
5. ,,teherviselõ”
azon intézmény vagy hatóság, amelynek a jelen egyezmény 2. cikkében foglalt jogszabályok végrehajtása a feladata;
6. ,,illetékes teherviselõ”
az a teherviselõ, amelynél az illetõ személy az ellátási
kérelem benyújtásakor ellátás szempontjából biztosítva
van, vagy amellyel szemben ellátási igényjogosultsággal
rendelkezik, vagy rendelkezne;
7. ,,biztosítási idõ”
a járulékfizetési és ezzel azonos megítélés alá esõ olyan
idõszak, amely a Szerzõdõ Felek jogszabályai értelmében
annak minõsül;
8. ,,pénzbeli ellátás”
a Szerzõdõ Felek jogszabályai értelmében történõ nyugdíj és más pénzbeli kifizetés, továbbá ezek pótléka, kiegészítése és emelése;
9. ,,természetbeni ellátás”
az az egészségügyi szolgáltatás, amelyet a Szerzõdõ
Felek a jelen Egyezmény 2. cikkében meghatározott hatályos jogszabályok szerint nyújtanak;
10. ,,lakóhely”
az egyik Szerzõdõ Fél területén található azon hely, ahol
a személy állandó ottlakási szándékkal tartózkodik és
ugyanezen Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint be van oda
jelentve;
11. ,,tartózkodási hely”
az a hely, ahol a személy a lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül a másik Szerzõdõ Fél területén tartózkodik e Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint;
12. ,,biztosított”
az a személy, aki a Szerzõdõ Felek jogszabályainak értelmében a jelen Egyezmény 2. cikkében meghatározott
jogszabályok szerint biztosítva van, illetve volt;
13. ,,családtag”
az a személy, aki annak a Szerzõdõ Félnek a jogszabályai szerint minõsül családtagnak, amelynek a területén az
illetékes teherviselõ székhelye van;
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14. ,,összekötõ szervek”
azok az intézmények, amelyeket az illetékes hatóságok
bíznak meg a kölcsönös kapcsolatok fenntartására az
Egyezmény végrehajtása érdekében.
(2) A jelen Egyezményben használt egyéb fogalmak és
kifejezések jelentése megegyezik azzal, amit a Szerzõdõ
Felek jogszabályai annak tulajdonítanak.

2. cikk
Tárgyi hatály
(1) A jelen Egyezmény:
a Magyar Köztársaság jogszabályai tekintetében
– a társadalombiztosítás által természetben és pénzben
nyújtandó ellátásokról, illetve a biztosítottak társadalombiztosításhoz kapcsolódó kötelezettségeirõl, ezen belül:
= az egészségügyi szolgáltatásokról,
= az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokról,
= az öregségi, rokkantsági, hozzátartozói nyugellátásokról,
= a baleseti természetbeni és pénzbeli ellátásokról,
– a társadalombiztosítási nyugellátással azonos elbírálás alá esõ egyéb nyugdíjakról,
– a munkanélküli járadékról
szóló jogszabályokra,
a Bolgár Köztársaság jogszabályai tekintetében pedig
– az állami társadalombiztosítás keretén belül a következõ pénzbeli kifizetésekre:
= az idõleges munkaképtelenségi és anyasági ellátásra,
= a munkában eltöltött biztosítási idõ és kor, valamint általános megbetegedés miatti rokkantság
után járó nyugellátásra,
= a munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés miatti nyugellátásra,
= a fentiek szerint örökölt nyugdíjellátásokra,
= a munkanélküliség miatti pénzbeli ellátásra,
– a kötelezõ egészségbiztosítás keretében járó egészségügyi ellátásra,
– sürgõsségi ellátásra
vonatkozik.
(2) Az Egyezmény még mindazokra a jogszabályokra is
vonatkozik, amelyek módosítják vagy kiegészítik az
(1) bekezdésben felsorolt jogszabályokat.
(3) Az Egyezmény hatálya kiterjed az egyik Szerzõdõ
Fél azon jogszabályaira is, amelyek a szociális biztonság
új rendszereit vagy ágait határozzák meg, feltéve, hogy
ezekrõl a Szerzõdõ Fél illetékes hatósága tájékoztatja a
másik Szerzõdõ Fél illetékes hatóságát. A másik Szerzõdõ
Fél illetékes hatósága az értesítés kézhezvételétõl számított hat hónapon belül egyetértésérõl, illetve egyet nem értésérõl az elsõ Szerzõdõ Fél illetékes hatóságát írásban
tájékoztatja.
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(4) A jelen Egyezmény rendelkezései nem érintik a harmadik országokkal kötött szociális biztonságra vonatkozó
nemzetközi egyezményekbõl eredõ kötelezettségeket.
Ez nem érvényes akkor, ha olyan egyezmény rendelkezik a
biztosítási terhekrõl, amely szerint a biztosítási idõszakok
utáni terhek végleg az egyik Szerzõdõ Félre hárulnak,
vagy az attól végleg mentesül.

3. cikk
Személyi hatály
(1) Az Egyezmény hatálya kiterjed mindazokra a személyekre, akik az egyik vagy mindkét Szerzõdõ Fél
2. cikkben meghatározott jogszabályainak hatálya alá tartoznak, vagy hatálya alá tartoztak.
(2) Az Egyezmény hatálya kiterjed azon személyekre is,
akik jogaikat az (1) bekezdésben meghatározott személytõl származtatják.
4. cikk
Az egyenlõ bánásmód
(1) Amennyiben a jelen Egyezmény nem rendelkezik
másként, az egyik Szerzõdõ Fél jogszabályainak alkalmazása során a másik Szerzõdõ Fél jogszabályainak hatálya
alá tartozó személyek, akikre a jelen Egyezmény vonatkozik, ugyanolyan elbírálás alá esnek, mint az elsõ Szerzõdõ
Fél jogszabályainak hatálya alá tartozó 3. cikk szerinti személyek.
(2) Az (1) bekezdés nem érinti
1. a Szerzõdõ Feleknek a szociális biztonság területén harmadik országokkal kötött szerzõdésekben
vállalt kötelezettségeit,
2. a két Szerzõdõ Fél azon állampolgáraira vonatkozó jogszabályokat, akik a harmadik országban hivatalos szervezetek képviseleténél – kivéve a diplomáciai és konzuli képviseleteken, – vagy ezen
szervek tagjainál kerülnek foglalkoztatásra.
(3) Az európai uniós tagságából fakadó kötelezettségének eleget téve Magyarország a jelen Egyezmény alkalmazása során, az Európai Unió azon állampolgárait, akik
valamilyen gazdasági tevékenység folytatása céljából gyakorolják a szabad mozgáshoz való jogukat, a magyar
állampolgárokkal egyenlõ elbánásban részesíti. A Szerzõdõ Felek e célból együttmûködnek.
5. cikk
A felségterületek azonos elbírálása
(1) Ha a jelen Egyezmény másként nem rendelkezik, a
2. cikk szerinti pénzbeli ellátások – ide nem értve a munka-
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nélküli ellátásokat – amelyek tekintetében valamely Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint igényjogosultság áll fenn,
nem csökkenthetõk, nem módosíthatók, nem függeszthetõk fel, nem vonhatók meg azért, mert a jogosult a másik
Szerzõdõ Fél területén rendelkezik lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel.

is – továbbra is a küldõ Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint
vannak biztosítva.

(2) A másik Szerzõdõ Fél harmadik országban tartózkodó állampolgárainak a jelen Egyezmény 2. cikkében meghatározott pénzbeli ellátásokat az elsõ Szerzõdõ Fél azonos feltételek szerint fizeti ki, mint a harmadik országban
tartózkodó saját állampolgárainak.

A vízi jármûveken foglalkoztatott személyek
biztosítása

(3) Az (1) bekezdés nem vonatkozik azokra az ellátásokra, amelyek a jogosult személyek jövedelmi helyzetétõl függenek.

II. Rész
AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOKRA
VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

8. cikk

(1) Az egyik Szerzõdõ Fél lobogója alatt közlekedõ vízi
jármû személyzetére azon Szerzõdõ Fél jogszabályai alkalmazandók, amelynek lobogója alatt a vízi jármû közlekedik.
(2) Az egyik Szerzõdõ Fél lobogója alatt közlekedõ vízi
jármû árurakodásával vagy javításával megbízott – az
(1) bekezdésben nem említett – személyekre abban az idõben, amíg a vízi jármû a másik Szerzõdõ Fél kikötõjében
tartózkodik, azon Szerzõdõ Fél jogszabályait kell alkalmazni, amely Szerzõdõ Fél területéhez a kikötõ tartozik.

6. cikk

9. cikk

Általános rendelkezés

Kivételek

Az a személy, aki biztosítási kötelezettséggel járó tevékenységet végez, azon Szerzõdõ Fél jogszabályainak hatálya alá tartozik, amelynek területén ezt a tevékenységet
folytatja, ha a jelen Egyezmény 7–11. cikke szerinti elõírások másként nem rendelkeznek. Ez akkor is érvényes,
ha a munkavállaló lakóhelye vagy a munkáltató székhelye
a másik Szerzõdõ Fél területén található.

A Szerzõdõ Felek illetékes hatóságai vagy az általuk
megnevezett szervek a munkaadók és a munkavállalók közös kérelmére a jelen Egyezményben nem szabályozott
további kivételeket állapíthatnak meg a 6., 7. és 8. cikkekben meghatározott rendelkezések alól. Az eltéréssel kapcsolatosan figyelembe kell venni a foglalkoztatás jellegét
és körülményeit.

7. cikk

10. cikk

Biztosítási kötelezettség rendelkezései

A diplomáciai és a konzuli képviseletek tagjaira
vonatkozó szabályok

(1) Amennyiben az egyik Szerzõdõ Fél területén székhellyel rendelkezõ munkáltató munkavállalóját a másik
Szerzõdõ Fél területére küldi, úgy a kiküldetés idõtartamára, de legfeljebb a 24. naptári hónap végéig továbbra is az
elsõ Szerzõdõ Fél jogszabályai alkalmazandók, mintha
az illetõ személyt még ennek a területén foglalkoztatnák.
Ez a szabály megfelelõen alkalmazandó az önálló vállalkozókra is.
(2) A légi, a közúti és a vasúti közlekedés területén dolgozó utazó személyzetre kizárólag annak a Szerzõdõ Félnek a jogszabályai alkalmazandók, amelynek felségterületén a munkáltató székhelye van.
(3) Azok a közszolgálati jogviszonyban álló, és más velük azonos elbírálás alá tartozó személyek, akiket tevékenységük végzése érdekében az egyik Szerzõdõ Fél hatóságai vagy intézményei a másik Szerzõdõ Fél területére
küldenek – ideértve a velük együtt utazó családtagjaikat

A diplomáciai és a konzuli képviseletek tagjaira, valamint családtagjaira, továbbá magánalkalmazottaira, a diplomáciai kapcsolatokról szóló 1961. április 18-án Bécsben
aláírt, és a konzuli kapcsolatokról szóló 1963. április 24-én
Bécsben aláírt egyezmények vonatkoznak.

11. cikk
Jogosultságok egybeesése
(1) Az egyik Szerzõdõ Fél azon jogszabályai, amelyek
más igényjogosultságok, ellátások vagy jövedelmek egyidejû fennállása esetére kizárják vagy korlátozzák az
igényjogosultságot vagy az ellátást, a másik Szerzõdõ Fél
jogszabályainak alkalmazásából adódó esetekre is megfelelõen alkalmazandók.
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(2) Ugyanazon jellegû, ugyanazon kötelezõ biztosítási
idõbõl származó több ellátásra való jogosultságot a jelen
Egyezmény alapján sem megszerezni sem megtartani
nem lehet. Ez azonban nem vonatkozik a rokkantság, az
öregség vagy a halál esetén járó ellátásokra vagy jövedelmekre.
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vagy ha a 18. cikk (2) bekezdése értelmében a költségeket
átalányban való fizetés útján megtérítik.

14. cikk
Pénzbeli ellátások

III. Rész
KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK

Betegség és anyaság esetén a pénzbeli ellátások az illetékes teherviselõ által a rá nézve hatályos jogszabályok
szerint kerülnek megállapításra.

1. Fejezet
15. cikk
BETEGSÉGI ÉS ANYASÁGI TERMÉSZETBENI
ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSOK
12. cikk
Biztosítási idõk egybeszámítása
A természetbeni, illetve a pénzbeli ellátásokra vonatkozó jogosultságok megszerzéséhez, fenntartásához és
visszaállításához a mindkét Szerzõdõ Fél jogszabályai
szerint szerzett biztosítási idõket egybe kell számítani,
kivéve, ha ezek ugyanazon idõre esnek.

13. cikk
Természetbeni ellátások
(1) Az a személy, aki az egyik Szerzõdõ Fél teherviselõjénél természetbeni ellátásra jogosult és
1. a másik Szerzõdõ Fél területén lakik, vagy
2. aki a másik Szerzõdõ Fél területén való tartózkodása
során sürgõsségi ellátásra szorul, és az illetõ nem orvosi
kezelés igénybevétele céljából utazott be a másik Szerzõdõ Fél területére, vagy
3. megszerezte, vagy megszerzi az illetékes teherviselõ
hozzájárulását ahhoz, hogy az állapotának megfelelõ
kezelés céljából utazzon be a másik Szerzõdõ Fél területére,
az illetékes teherviselõ terhére jogosult a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes teherviselõtõl természetbeni ellátásokra az erre a teherviselõre érvényes jogszabályok szerint, úgy mintha ennél volna biztosított.
(2) Sürgõsségi ellátásnak minõsül az az ellátás, amely
nem halasztható a lakóhelyre való visszatérés idõpontjáig.
(3) Az (1) bekezdés esetében mûvégtagok, nagyobb értékû segédeszközök és más jelentõs értékû természetbeni
ellátások nyújtása az illetékes teherviselõ hozzájárulásától
függ. Erre a hozzájárulásra nincs szükség, ha a természetbeni ellátás nyújtása nem halasztható az illetõ személy életének, vagy egészségének komoly veszélyeztetése nélkül,

A nyugdíjasoknak járó természetbeni ellátások
(1) Az a személy, aki mindkét Szerzõdõ Fél nyugdíjbiztosítójától nyugdíjat kap, a természetbeni ellátásokra a
lakóhelyén jogosult a lakóhelye szerinti illetékes teherviselõ terhére.
(2) Azon személy számára, aki csak az egyik Szerzõdõ
Fél nyugdíjbiztosítójától kap nyugdíjat és lakóhelye a másik Szerzõdõ Fél területén van, a természetbeni ellátásokat
a lakóhelye szerinti teherviselõ nyújtja a rá vonatkozó szabályok szerint, de az illetékes teherviselõ terhére, feltéve,
hogy ehhez az illetékes teherviselõ elõzetesen hozzájárult.
(3) Az (1) és (2) bekezdés elõírásai mindaddig nem alkalmazhatók, amíg az érintett személy foglalkoztatása következtében az egészségbiztosítás ellátásaira a foglalkoztatásának helyén, a foglalkoztatás helye szerinti Szerzõdõ
Fél jogszabályai szerint jogosult.

2. Fejezet
BALESETBIZTOSÍTÁS
16. cikk
Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedés
(1) Az a biztosított, aki munkahelyi balesetet szenvedett
vagy foglalkozási megbetegedésben szenved, annak a
Szerzõdõ Félnek a jogszabályai szerint érvényesítheti
igényjogosultságát természetbeni ellátásra, amelynek a
területén biztosítva van.
(2) Munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés esetén a pénzbeli ellátás arra a Szerzõdõ Félre hárul,
amelynek a jogszabályai szerint a baleset alatt az illetõ személy biztosítva volt, illetve, amelynek jogszabályai szerint
azt a tevékenységét folytatta, amely miatt a munkahelyi
baleset vagy a foglalkozási megbetegedés bekövetkezett.
(3) Ha az egyik Szerzõdõ Fél jogszabályai elõírják,
hogy a munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetege-
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dés következtében beállt keresõképesség-csökkenés fokának vagy a pénzbeli ellátásra való igényjogosultságnak a
megállapításánál ezen jogszabályok értelmében a megelõzõ munkahelyi balesetet vagy foglalkozási megbetegedést
is figyelembe kell venni, akkor ez vonatkozik azokra a
munkahelyi balesetekre vagy foglalkozási megbetegedésekre is, amelyeket az adott személy akkor szenvedett el,
amikor a másik Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint volt biztosítva.
(4) A munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés bekövetkezésének idõpontjában illetékes teherviselõ a
rá vonatkozó szabályok szerint nyújtja a biztosítási eseménnyel összefüggésben a pénzbeli ellátást, kizárólag a
biztosítási jogviszony alatt bekövetkezett munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés következtében beállt
keresõképesség-csökkenés mértéke szerint.
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potrosszabbodás miatti nyugdíjra való igényjogosultság
csak azon Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint áll fenn,
amelynek jogszabályai szerint ezt a foglalkozást gyakorolták.
(3) Az (1) és (2) bekezdés a hátramaradt hozzátartozók
részére folyósítandó pénzbeli ellátásokra is alkalmazandó.

3. Fejezet
A TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSSAL KAPCSOLATOS
KÖLTSÉGTÉRÍTÉS
18. cikk
Megtérítés

(5) Ha egy személy a másik Szerzõdõ Fél területén vállal munkát, a munkaszerzõdés szerinti elsõ munkanapot
megelõzõ és a munkaszerzõdés szerinti utolsó munkanapot követõ két napon belül a Szerzõdõ Felek egyikének
területén lévõ lakóhelyérõl, illetve tartózkodási helyérõl a
másik Szerzõdõ Fél területére való utazás során bekövetkezett balesetet úgy kell tekinteni, mintha ez annak a Szerzõdõ Félnek a területén történt volna, amelynek jogszabályai szerint ez a személy biztosított lesz, illetve biztosított
volt.

(2) Az összekötõ szervek megállapodhatnak abban,
hogy az (1) bekezdés szerinti költségek elszámolásának
egyszerûsítése érdekében a felmerült költségeket a biztosítottak bizonyos csoportjai esetében átalányösszegben számolják el és térítik meg egymásnak.

17. cikk

4. Fejezet

A foglalkozási megbetegedés alapján járó ellátások

NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS

(1) A valamely foglalkozási megbetegedés alapján
nyújtandó ellátásra vonatkozó igényjogosultság tekintetében az egyik Szerzõdõ Fél teherviselõje azokat az egészségre veszélyes foglalkozásokat is figyelembe veszi, amelyek a kérdéses megbetegedés okozóiként a másik Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint és jellegük folytán számításba
jöhetnek. Ha ilyenkor az igényjogosultság mindkét Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint fennáll, akkor a természetbeni és a pénzbeli ellátást – a nyugdíj kivételével – csak annak a Szerzõdõ Félnek a jogszabályai értelmében, és annak a teherviselõnek kell nyújtania, amelynek területén a
jogosult személy lakóhelye van. Ha a nyugdíjra való
igényjogosultság az egyik Szerzõdõ Fél jogszabályai értelmében fennáll, úgy a teherviselõnek csak az egészséget
veszélyeztetõ foglalkozás a Szerzõdõ Fél saját jogszabályai szerinti gyakorlásának idõtartama, valamint az egészséget veszélyeztetõ foglalkozás mindkét Szerzõdõ Fél jogszabályai szerinti gyakorlása idõtartama közötti aránynak
megfelelõ részt kell folyósítania.

19. cikk

(2) Állapotrosszabbodás esetén az (1) bekezdés érvényes az ellátás állapotrosszabbodás miatti újbóli megállapítására is. Amennyiben ez egy újabb egészséget veszélyeztetõ foglalkoztatás miatt következik be, akkor az álla-

(1) Az illetékes teherviselõ az igazgatási költségek
kivételével megtéríti a másik Szerzõdõ Fél teherviselõjének a természetbeni ellátások teljesítése kapcsán – a rá
vonatkozó jogszabályok szerint – felmerült költségeit.

A biztosítási idõk egybeszámítása
(1) Ha az egyik Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint valamely nyugdíjra való jogosultság megszerzése, fenntartása
vagy újraéledése biztosítási idõk megszerzésétõl függ, akkor ennek a Szerzõdõ Félnek az illetékes teherviselõje
– amennyiben ez szükséges – figyelembe veszi a másik
Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint szerzett biztosítási idõket is, mintha azokat az általa alkalmazott jogszabályok
szerint szerezték volna, feltéve, hogy azok nem ugyanazon
idõszakra esnek.
(2) Ha az egyik Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint meghatározott nyugdíjak nyújtása olyan foglalkozásban szerzett biztosítási idõ megszerzésétõl függ, amelyre külön
rendszer létezik, vagy a nyugdíjra való jogosultság meghatározott szakmában vagy foglalkozásban töltött idõ függvénye, úgy ezen nyugdíjak nyújtásánál a másik Szerzõdõ
Fél jogszabályai szerint szerzett biztosítási idõket csak akkor lehet figyelembe venni, ha azokat a megfelelõ rendszerben, ennek hiányában pedig azonos, vagy hasonló
szakmában vagy foglalkozásban szerezték. Ha a biztosí-
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tási idõk egybeszámítása nem alapozza meg az igényjogosultságot az ellátás külön rendszerében, akkor a biztosítási
idõket a biztosítás általános rendszerében kell egybeszámítani.
(3) A beszámítandó biztosítási idõknek a mértékére
egyebekben a másik Szerzõdõ Fél azon jogszabályai
irányadók, amelyek szerint azokat megszerezték.
(4) Amennyiben az egyik Szerzõdõ Fél jogszabályai
szerint a jelen cikk (1) és (2) bekezdésének alkalmazása
nélkül is fennáll a nyugdíjra való igényjogosultság, úgy az
ellátást ennek a Szerzõdõ Félnek az illetékes teherviselõje
kizárólag a rá vonatkozó jogszabályok elõírásai szerint
figyelembe veendõ biztosítási idõk alapján állapítja meg.

20. cikk
A nyugdíjak kiszámításának alapja
Ha az egyik Szerzõdõ Fél jogszabályai a nyugdíj kiszámítását a jövedelemre vagy a befizetett járulékra alapozzák, ennek a Szerzõdõ Félnek az illetékes teherviselõje kizárólag a saját jogszabályai szerinti jövedelmet, illetve befizetett járulékot veszi figyelembe.

21. cikk
12 hónapnál rövidebb biztosítási idõszak
Ha az egyik Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint megszerzett összes biztosítási idõ nem éri el a 12 hónapot – feltéve,
hogy csak ezen biztosítási idõ alapján nem áll fenn semmilyen nyugdíjra való igényjogosultság –, ennek a Szerzõdõ
Félnek az illetékes teherviselõje nem nyújt semmilyen
nyugdíjat. E biztosítási idõszakokat a másik Szerzõdõ Fél
illetékes teherviselõje a teljesítés és az elszámolás vonatkozásában úgy veszi figyelembe, mintha azok ezen másik
Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint teljesültek volna.

22. cikk
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2. Ha az érintett személy csak a biztosítási idõk egybeszámításának figyelembevételével rendelkezik a magyar
jogszabályok szerinti nyugdíjra való jogosultsággal, úgy a
magyar illetékes teherviselõ kiszámítja a nyugdíj azon
összegét, amelyet viselnie kellene, ha a nyugdíj kiszámításánál mindkét Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint megszerzett
összes biztosítási idõket kellene figyelembe venni. Az így
kiszámított nyugdíjnak azon részét folyósítja, amely a magyar jogszabályok szerint megszerzett biztosítási idõknek a
mindkét Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint szerzett összes
biztosítási idõhöz viszonyított arányának megfelel.

23. cikk
A bolgár illetékes teherviselõ által megállapított
nyugdíjak
(1) Amennyiben a jelen Egyezmény 19. cikkének
(4) bekezdésében foglalt feltételek értelmében nyugdíjjogosultság áll fenn, akkor a bolgár illetékes teherviselõ
kizárólag azon biztosítási idõszakok alapján állapítja meg
a nyugdíjak mértékét, amely idõszakokra az általa alkalmazott jogszabályok szerint azok járnak, valamint azon jövedelmek szerint, amelyek alapján ezen idõszakokban a
biztosítási díjakat befizették.
(2) Amennyiben a jelen Egyezmény 19. cikkének (1) és
(2) bekezdésében foglaltak alkalmazásakor merül fel a
nyugdíjjogosultság, akkor az illetékes bolgár teherviselõ a
Magyar Köztársaság területén megszerzett biztosítási idõszakok figyelembevételével is megvizsgálja a nyugdíjjogosultságot. A nyugdíj mértéke a bolgár jogszabályok
értelmében csak a Bolgár Köztársaságban eltöltött biztosítási idõszakok alapján szerzett jogosultság értelmében kerül megállapításra, valamint azon jövedelmek szerint,
amelyek alapján a biztosítási járulékot ezen idõszakokban
befizették.
(3) A bolgár jogszabályok értelmében folyósított, munkatevékenységhez nem kapcsolódó nyugdíjak – az öregségi szociális nyugdíjak kivételével – a másik Szerzõdõ
Félnél akkor kerülnek kifizetésre, ha a biztosított személy
ezen Szerzõdõ Fél területén állandó lakóhellyel rendelkezik.

A magyar teherviselõre vonatkozó speciális szabályok
5. Fejezet
A magyar illetékes teherviselõk az alábbiak szerint
alkalmazzák a jelen Egyezmény biztosítási idõk egybeszámításával kapcsolatos rendelkezéseit:
1. Az öregségi nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj, a balesetbõl eredõ rokkantsági nyugdíj és a hátramaradott hozzátartozók nyugdíjának megállapítása a magyar jogszabályok és kizárólag a magyar biztosítási idõk figyelembevételével történik, ha a 19. cikk (1) és (2) bekezdésének alkalmazására nem kerül sor.

MUNKANÉLKÜLISÉG
24. cikk
A munkanélküli ellátás megállapítása
(1) A Szerzõdõ Felek állampolgárai – feltéve, ha a Szerzõdõ Felek jogszabályai ettõl eltérõen nem rendelkeznek –
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azon Szerzõdõ Féltõl jogosultak munkanélküli ellátásra,
amely Szerzõdõ Félnek az állampolgárai, függetlenül attól, hogy melyik Szerzõdõ Fél területén voltak biztosítva
munkanélkülivé válásuk elõtt.
(2) Ha az egyik Szerzõdõ Fél jogszabályai egy bizonyos
hosszúságú idõtartam teljesítésétõl teszik függõvé az ellátás folyósítását vagy az ellátás folyósításának idõtartamát,
ugyanezen Szerzõdõ Fél illetékes teherviselõje úgy tekinti
a másik Szerzõdõ Fél jogszabályai értelmében teljesített
biztosítási idõtartamokat, mintha azok a saját jogszabályai
értelmében teljesültek volna, ha a Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint is biztosítási idõszaknak minõsülnek, és nem
esnek egybe.
(3) Az ellátás idõtartamát az (1) bekezdés szerint csökkenteni kell azzal az idõvel, amely alatt a munkanélküli a
másik Szerzõdõ Fél felségterületén a kérelem benyújtásának napját megelõzõ tizenkét hónapon belül már valamilyen munkanélküli ellátásban részesült.
(4) A munkanélküli ellátás összegének a magyar jogszabályok szerint történõ megállapításánál a másik Szerzõdõ
Félnél szerzett biztosítási idõk alatt elért kereset helyett
egy ugyanolyan, vagy ahhoz hasonló munkakörnek megfelelõ kereset magyarországi átlagát kell figyelembe
venni.
(5) A munkanélküli ellátás mértékének meghatározása a
bolgár jogszabályoknak megfelelõen csak a Bolgár Köztársaságban megszerzett jövedelem mértéke szerint történik. Abban az esetben, ha az illetõ személynek nem volt a
Bolgár Köztársaságban biztosítási idõszaka és jövedelme,
akkor a munkanélküli ellátásra az adott minimális mérték
fizetendõ ki.

IV. Rész
VEGYES RENDELKEZÉSEK
1. Fejezet
HIVATALI ÉS JOGSEGÉLY
25. cikk
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(2) Az (1) bekezdés az orvosi vizsgálatokra is megfelelõen vonatkozik. A vizsgálatok költségeit, az utazási költségeket, a jövedelemkiesést és az egyéb készpénzes kiadásokat – a postai költségek kivételével – az azt kérõ szervnek meg kell térítenie. Ha az orvosi vizsgálat mindkét
Szerzõdõ Fél jogszabályainak végrehajtása, illetve illetékes teherviselõjének érdekében áll, úgy a költségeket egymás számára nem kell megtéríteni.
(3) A Szerzõdõ Felek illetékes hatóságai kölcsönösen
tájékoztatják egymást az Egyezmény alkalmazásával kapcsolatos valamennyi intézkedésrõl, továbbá a jelen Egyezményt érintõ valamennyi jogszabályi változásról és az
Egyezmény alkalmazása során felmerült gyakorlati nehézségekrõl.

26. cikk
A végrehajtható döntések és az okiratok
elismerése
(1) Az egyik Szerzõdõ Fél bíróságainak a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó jogerõs határozatait, valamint teherviselõinek vagy hatóságainak a társadalombiztosítással
kapcsolatos járulékokra és egyéb követelésekre vonatkozó
végrehajtható okiratait a másik Szerzõdõ Fél bíróságai és
teherviselõi elismerik.
(2) Az elismerés csak akkor tagadható meg, ha az ellentétes lenne azon Szerzõdõ Fél jelen Egyezmény 1. cikk
(1) bekezdés 3. pontjában meghatározott jogszabályaival,
illetve közrendjével, amelyben a határozatot vagy az
okiratot el kellene ismerni.
(3) Az (1) bekezdés szerint elismert végrehajtható döntéseket vagy okiratokat a másik Szerzõdõ Fél területén hatályban lévõ, a végrehajtható határozatokra vonatkozó
jogszabályok szerint kell végrehajtani. A döntések vagy
okiratok kiadmányozott példányán feltüntetendõ a végrehajthatóságot igazoló záradék (végrehajtási záradék).
(4) Az egyik Szerzõdõ Fél teherviselõjének a követelését a másik Szerzõdõ Fél területén végrehajtott csõd-,
egyezségi, felszámolási, végelszámolási eljárás során úgy
kell végrehajtani, mintha az az utóbbi Szerzõdõ Fél saját
követelése lenne.

Hivatali jogsegély és orvosi vizsgálat
27. cikk
(1) A Szerzõdõ Felek teherviselõi és illetékes hatóságai
térítésmentesen kölcsönösen segítséget nyújtanak egymásnak a jelen Egyezmény 2. cikke szerinti jogszabályok
alkalmazása tekintetében. Minden egyéb, az egyik Szerzõdõ Fél teherviselõje és illetékes hatóságai kérésére a másik
Szerzõdõ Fél teherviselõje és illetékes hatóságai által indított – más szerv vagy hatóság elõtti – eljárásban készpénzben felmerülõ kiadások, a postai költségek kivételével
megtérítendõk.

Az illetékes teherviselõ térítési igényei
harmadik féllel szemben
(1) Annak a személynek a térítési igénye, amely az
egyik Szerzõdõ Fél területén okozott kár miatt harmadik
személlyel szemben nyílik meg – ha ebbõl eredõen valamely Szerzõdõ Fél illetékes teherviselõje már térítést vagy
szolgáltatást nyújtott – a károkozás helyének joga szerint
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átszáll arra az illetékes teherviselõre, amelyik a térítést
vagy a szolgáltatást nyújtotta.

30. cikk

(2) Ha az egyik Szerzõdõ Fél illetékes teherviselõje a rá
vonatkozó jogszabályok értelmében valamely harmadik
féllel szemben térítési igénnyel rendelkezik, úgy a másik
Szerzõdõ Fél illetékes teherviselõje ezt a térítési igényt elismeri.

A kérelmek azonos elbírálása

(3) Ha az egyazon káresetbõl eredõen nyújtott hasonló
jellegû ellátások miatt mindkét Szerzõdõ Fél illetékes teherviselõje térítésre jogosult, akkor az egyik Szerzõdõ Fél
illetékes teherviselõje a másik Szerzõdõ Fél illetékes teherviselõjének kérésére annak térítési igényét is érvényesíti. A térítésre kötelezett harmadik fél az egyik illetékes
teherviselõ javára történõ teljesítéssel egyszerre mindkét
illetékes teherviselõ térítési igényét kielégítheti, így a másik illetékes teherviselõnek történõ teljesítés alól a továbbiakban mentesül. Az illetékes teherviselõk ebben az esetben az általuk folyósítandó ellátások arányában számolnak
el egymással.

28. cikk
Illetékek és hitelesítések alóli mentesítés
(1) Az egyik Szerzõdõ Fél jogszabályai értelmében az
ezen jogszabályok alkalmazásával összefüggésben bemutatandó ügyiratokra vagy okiratokra vonatkozó illetékmentesség vagy illetékkedvezmény a másik Szerzõdõ Félnek a jelen Egyezmény alkalmazásával összefüggésben
bemutatandó megfelelõ ügyiratokra és okiratokra is kiterjed.
(2) A jelen Egyezmény és a 2. cikk szerinti jogszabályok alkalmazása során benyújtandó okiratokat és dokumentumokat nem szükséges hitelesíteni vagy más hasonló
formaságoknak alávetni.

29. cikk

(1) Ha az egyik Szerzõdõ Fél jogszabályai szerinti ellátásra vonatkozó kérelmet a másik Szerzõdõ Félnek egy
olyan teherviselõjénél vagy más szervénél nyújtották be,
amely a rá vonatkozó jogszabályok szerint jogosult a megfelelõ ellátás folyósítása iránti kérelem átvételére, akkor a
kérelem úgy tekintendõ, mintha ezt az illetékes teherviselõnél nyújtották volna be. Ez a rendelkezés egyéb kérelmekre, valamint nyilatkozatokra és jogorvoslatokra is
megfelelõen alkalmazandó.
(2) Az egyik Szerzõdõ Fél teherviselõje, amely a kérelmet, nyilatkozatot, illetve jogorvoslati kérelmet átvette,
haladéktalanul továbbítja azt a másik Szerzõdõ Fél illetékes teherviselõjéhez.
(3) Az egyik Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint folyósítandó ellátás iránti kérelem a másik Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint folyósítandó ellátás iránti kérelemnek is
minõsül. Ez a rendelkezés nem érvényes akkor, ha a kérelmezõ kifejezetten kéri, hogy a másik Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint megszerzett pénzbeli ellátásra vonatkozó
igényjogosultság megállapítását halasszák el.

31. cikk
Adatvédelem
(1) Amennyiben a jelen Egyezmény alkalmazásával
összefüggésben személyes jellegû adatok közlésére kerül
sor, úgy a Szerzõdõ Felek a területükön hatályos jogszabályok mellett az Európa Tanácsnak a személyes adatok gépi
feldolgozása során az egyének védelmérõl szóló, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt 108. számú Egyezményét alkalmazzák.
(2) Az adatvédelmi rendelkezések megfelelõen alkalmazandóak a vállalati és az üzleti titkokra is.

Kézbesítés és az érintkezés nyelvei
2. Fejezet
(1) A Szerzõdõ Felek teherviselõi, illetékes teherviselõi, illetékes hatóságai és bíróságai a jelen Egyezmény és
az annak tárgyi hatálya által érintett jogszabályok végrehajtása során saját hivatalos nyelvükön közvetlenül érintkezhetnek egymással, az érintett személyekkel és azok
képviselõivel.

Megállapodások és összekötõ szervek

(2) Az egyik Szerzõdõ Fél teherviselõi, illetékes teherviselõi, illetékes hatóságai és bíróságai beadványokat és
okiratokat nem utasíthatnak vissza azért, mert azok a másik Szerzõdõ Fél hivatalos nyelvén készültek.

(1) A Szerzõdõ Felek illetékes hatóságai a jelen Egyezmény végrehajtásához szükséges igazgatási megállapodásokat kötnek.

AZ EGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSA
32. cikk
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(2) Az összekötõ szervek és az illetékes teherviselõk
külön megállapodásokat köthetnek a jelen Egyezmény
végrehajtása érdekében, beleértve a pénzbeli ellátások
megtérítését és folyósítását is.

33. cikk
Pénznem és átszámítási árfolyamok
(1) Az egyik Szerzõdõ Fél illetékes teherviselõje által a
másik Szerzõdõ Fél területén tartózkodó személy részére
teljesítendõ pénzbeli ellátások ennek a Szerzõdõ Félnek a
pénznemében nyújthatók.
(2) Ha az egyik Szerzõdõ Fél illetékes teherviselõje a
másik Szerzõdõ Fél illetékes teherviselõje részére kifizetéseket köteles teljesíteni, úgy ezeket Euróban teljesíti.
(3) A jelen Egyezmény alapján történõ átutalásokat
azon szabályok alapján kell végezni, amelyek a Szerzõdõ
Felek területein az átutalás idõpontjában érvényesek.

34. cikk
A jogalap nélkül kifizetett pénzbeli ellátások
visszafizetése
Ha az egyik Szerzõdõ Fél illetékes teherviselõje jogalap
nélkül vagy tévesen folyósított pénzbeli ellátást, az így
folyósított összeg – kérelmére – a másik Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint az általa folyósított megfelelõ ellátásból
az elsõ Szerzõdõ Fél javára levonható.

35. cikk
A vitás kérdések rendezése
A két Szerzõdõ Fél szervei között az Egyezmény értelmezése vagy alkalmazása kapcsán felmerülõ vitás kérdéseket az illetékes hatóságok tárgyalások útján rendezik.
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benyújtásának idõpontja jelen Egyezmény hatálybalépését
követõ idõszakra esik, és a jogosultságot jelen Egyezmény
hatálybalépését megelõzõ idõszakra is meg kell állapítani.
(2) Ezen Egyezmény hatálybalépése elõtt a Szerzõdõ
Felek a jogszabályaik értelmében teljesített biztosítási idõszakokat figyelembe veszik ezen Egyezménybõl származó
jogok érvényesítésének céljából.
(3) A jelen Egyezmény hatálybalépése elõtt megállapított pénzbeli ellátásokat a Szerzõdõ Felek nem számolják
újra.

37. cikk
Hatályon kívül helyezés
A jelen Egyezmény hatálybalépése idõpontjától a
Magyar Népköztársaság és a Bolgár Népköztársaság között a szociálpolitikai együttmûködésrõl megkötött, Budapesten 1961. június 30-án aláírt egyezmény hatályát veszti
azzal, hogy a megszerzett pénzbeli ellátások folyósítását
és a folyamatban lévõ igények elbírálását a jogosultság
megállapításakor, illetve a kérelem benyújtásakor hatályos
egyezmény alapján kell elvégezni.

38. cikk
Az Egyezmény megerõsítése és hatálybalépése
(1) Jelen Egyezményt meg kell erõsíteni. A Szerzõdõ
Felek írásban diplomáciai úton kölcsönösen értesítik egymást a hatálybalépéshez szükséges belsõ eljárások befejezésérõl.
(2) Jelen Egyezmény az utolsó értesítés megküldésének
hónapját követõ harmadik hónap elsõ napján lép hatályba.

39. cikk
V. Rész

Az Egyezmény idõbeli hatálya

Igényjogosultságok a jelen Egyezmény alapján

(1) A jelen Egyezményt a Szerzõdõ Felek határozatlan
idõre kötik. Bármely Szerzõdõ Fél jogosult a jelen Egyezményt – diplomáciai úton – a naptári év végére, legalább
három hónapos határidõvel írásban felmondani. Ebben az
esetben az Egyezmény ezen év utolsó napjával veszti hatályát.

(1) Ezen Egyezménybõl jogok nem keletkeznek a
hatálybalépését megelõzõ idõszakra, kivéve, ha a kérelem

(2) Az Egyezmény felmondása esetén az Egyezmény
rendelkezései szerint megállapított ellátások és igényjogosultságok továbbra is érvényben maradnak.

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
36. cikk
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A fentiek hiteléül a Szerzõdõ Felek kellõ meghatalmazással rendelkezõ képviselõi a jelen Egyezményt
aláírták.
Készült Szófiában, 2005. november 30-án, két eredeti
példányban, magyar és bolgár nyelven, mindkét szöveg
egyaránt hiteles.
A Magyar Köztársaság
nevében

A Bolgár Köztársaság
nevében”

11

3. § Az Egyezmény hiteles magyar nyelvû szövege a következõ:
„Egyezmény
a Magyar Köztársaság és Románia között
a szociális biztonságról
A Magyar Köztársaság és Románia (a továbbiakban,
mint Szerzõdõ Felek)
azon kívánságuktól vezérelve, hogy rendezzék és fejlesszék kapcsolataikat a szociális biztonság területén,
az alábbiakban állapodtak meg:

4. § (1) Ez a törvény a (2) bekezdésben meghatározott
kivétellel a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

I. Rész

(2) E törvény 2–3. §-a az Egyezmény 38. cikkében meghatározott idõpontban lép hatályba.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

(3) Az Egyezmény, illetve e törvény 2–3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté
válását követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul
közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

1. Cikk

(4) A (2) bekezdésben meghatározott idõpontban a
Magyar Népköztársaság és a Bolgár Népköztársaság
között a szociálpolitikai együttmûködésrõl Budapesten az
1961. június 30. napján kötött egyezmény kihirdetésérõl
szóló 1962. évi 2. törvényerejû rendelet hatályát veszti.
(5) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a végrehajtásra
szolgáló megállapodást rendeletben hirdesse ki.

Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2006. évi II.
törvény

Fogalommeghatározások
(1) A jelen Egyezmény alkalmazása érdekében:
1. ,,felségterület”
A Magyar Köztársaság vonatkozásában
a Magyar Köztársaság felségterülete;
Románia vonatkozásában
Románia államának teljes felségterülete.
2. ,,állampolgár”
A Magyar Köztársaság vonatkozásában az állampolgárságról szóló jogszabályok értelmében magyar állampolgárnak tekintendõ természetes személyek.
Románia vonatkozásában azok a természetes személyek, akiket a román törvények román állampolgárnak tekintenek.
3. ,,jogszabályok”
A jelen Egyezmény 2. Cikke által érintett, a szociális
biztonság ágazataira és rendszereire vonatkozó törvények,
rendeletek.

1. § Az Országgyûlés e törvénnyel felhatalmazást ad a
Magyar Köztársaság és Románia közötti, a szociális biztonságról szóló, Bukarestben, 2005. október 20-án aláírt
Egyezmény kötelezõ hatályának elismerésére.

4. ,,illetékes hatóság”
A Magyar Köztársaság vonatkozásában a 2. Cikkben
megjelölt jogszabályok által szabályozott szociális biztonsági rendszerekért felelõs minisztériumok, illetve egyéb
illetékes hatóságok.
Románia vonatkozásában a Munkaügyi, Társadalmi
Szolidaritási és Családügyi Minisztérium és az Egészségügyi Minisztérium vagy azon egyéb hatóságok, amelyek a
2. Cikkben megnevezett szociális biztonsági ágazatokért
felelõsek.

2. § Az Országgyûlés az Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

5. ,,intézmény”
Az a szervezet vagy az a hatóság, amelynek feladata a tárgyi hatály (2. Cikk) által érintett jogszabályok alkalmazása.

a Magyar Köztársaság és Románia között,
a szociális biztonságról szóló, Bukarestben,
2005. október 20-án aláírt Egyezmény kihirdetésérõl*

* A törvényt az Országgyûlés a 2005. december 19-i ülésnapján fogadta el.

6. ,,illetékes intézmény”
Az az intézmény, amelynél a személy az ellátási kérelem benyújtásának idõpontjában biztosított, vagy amely-
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nél ellátási igényjogosultsággal rendelkezik vagy rendelkezne, ha még annak a Szerzõdõ Félnek a területén tartózkodna.

(2) Az Egyezmény mindazokra a jogszabályokra is
vonatkozik, amelyek módosítják vagy kiegészítik az
(1) bekezdésben felsorolt jogszabályokat.

7. ,,összekötõ szervek”
Azok a szervek, amelyeket az illetékes hatóságok megbíznak a közvetlen kapcsolatok fenntartásával az Egyezmény végrehajtása érdekében.

(3) Az Egyezmény tárgyi hatálya kiterjed az egyik Szerzõdõ Fél azon jogszabályaira is, amelyek a szociális biztonság új rendszereit vagy ágait határozzák meg, feltéve,
hogy ezekrõl a Szerzõdõ Fél illetékes hatósága hivatalosan
értesíti a másik Fél illetékes hatóságát, amely az Egyezmény tárgyi hatályának kiterjesztésére vonatkozó beleegyezésérõl hat hónapon belül tájékoztatást ad.

8. ,,lakóhely”
A szokásos tartózkodás helye.
9. ,,tartózkodási hely”
Az ideiglenes tartózkodás helye.
10. ,,biztosítási idõk”
A járulékfizetés és az ezekkel azonos megítélés alá esõ
olyan idõk, amelyek a Szerzõdõ Felek jogszabályai szerint
annak minõsülnek.
11. ,,pénzbeli ellátás”
Az alkalmazandó jogszabályok szerinti nyugdíj és más
pénzbeli juttatás, továbbá ezek valamennyi pótléka, emelése, kiegészítése és korrekciója.
12. ,,természetbeni ellátás”
Pénzbeli ellátásnak nem minõsülõ egészségügyi ellátások vagy szolgáltatások, amelyeket a 2. Cikk szerinti jogszabályok alapján nyújtanak a kötelezõ társadalombiztosítási rendszer keretében.
(2) Az Egyezményben használt más fogalmak és kifejezések jelentése az, amelyet azoknak az egyes Szerzõdõ
Felek jogszabályai tulajdonítanak.

(4) Egy harmadik országban elismert biztosítási idõszakot, amelyet az egyik Szerzõdõ Félnél a harmadik országgal kötött kétoldalú egyezmény alapján figyelembe vesznek, nem veszik figyelembe a jelen Egyezmény alkalmazása során.

3. Cikk
Személyi hatály
A jelen Egyezmény hatálya kiterjed mindazokra a személyekre, akik az egyik vagy mindkét Szerzõdõ Fél
2. Cikkben meghatározott jogszabályainak hatálya alá tartoznak vagy hatálya alá tartoztak, továbbá más olyan személyekre, akik a jogaikat ezektõl a személyektõl származtatják.

4. Cikk
2. Cikk
Az egyenlõ bánásmód elve
Tárgyi hatály
(1) A jelen Egyezmény
a Magyar Köztársaság jogszabályai tekintetében
a társadalombiztosítási ellátások keretén belül:
a) a természetbeni ellátásokról,
b) a pénzbeli betegségi és anyasági ellátásról,
c) a nyugellátásról,
d) a baleseti ellátásról,
e) a munkanélküli járadékról
és ezek fedezetérõl szóló jogszabályokra vonatkozik.
Románia részérõl a köznyugdíjakra, a munkahelyi balesetekre és foglalkozási betegségekre, a társadalom- és
egészségbiztosításra, valamint a munkanélküli biztosításra
vonatkozó jogszabályok tekintetében:
a) az idõleges munkaképtelenségért járó segélyrõl,
b) az anyasági segélyrõl,
c) a nyugdíjakról,
d) a betegség és anyaság esetén járó természetbeni juttatásokról,
e) a munkahelyi baleset és foglalkozási betegségek esetén járó természetbeni juttatásokról,
f) a munkanélküli járadékról
szóló jogszabályokra vonatkozik.

Ha jelen Egyezmény másként nem rendelkezik, az alábbi személyekre bármely Szerzõdõ Fél jogszabályainak
megfelelõ ugyanazon jogok és kötelezettségek vonatkoznak, mint saját állampolgáraikra:
a) a másik Szerzõdõ Fél állampolgárai;
b) a munkavállalási céllal a szabad mozgás jogát
gyakoroló, európai uniós állampolgársággal rendelkezõ
személyek;
c) menekültek és hontalanok;
d) az a), b) és c) pontokban említett személyek családtagjai, illetve hátramaradott családtagjai, mivel az utóbbiak jogai az elõbbi személyektõl származnak.

5. Cikk
Ellátások kivitele
(1) Ha a jelen Egyezmény másként nem rendelkezik, a
pénzbeli ellátások – amelyek tekintetében valamely Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint igényjogosultság áll fenn –
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nem csökkenthetõk, nem módosíthatók, nem függeszthetõk fel, nem vonhatók meg sem részben, sem egészben
akkor, ha a jogosult a másik Szerzõdõ Fél felségterületén
rendelkezik lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel.
(2) A másik Szerzõdõ Fél harmadik országban tartózkodó állampolgárainak az (1) bekezdésben meghatározott
pénzbeli ellátásokat az elsõ Szerzõdõ Fél azonos feltételek
szerint fizeti ki, mint ott tartózkodó saját állampolgárainak.
(3) Az (1) bekezdés nem vonatkozik azokra az ellátásokra, amelyek az ellátásban részesülõ jövedelmétõl, jövedelmi helyzetétõl függenek.
(4) Az (1) és (2) bekezdés nem vonatkozik azokra az ellátásokra, amelyek az egyik Szerzõdõ Félnek egy harmadik országgal kötött olyan egyezménye szerint folyósítandók, amely az ellátások nyújtását az igénybe vevõnek az
ellátást nyújtó ország területén való tartózkodásától teszik
függõvé.

6. Cikk
Ellátások egybeesése
(1) Az egyik Szerzõdõ Fél azon jogszabályai, amelyek
más igényjogosultságok, ellátások vagy jövedelmek egyidejû fennállása esetére kizárják vagy korlátozzák az
igényjogosultságot vagy az ellátást, a másik Szerzõdõ Fél
jogszabályainak alkalmazásából adódó esetekre is megfelelõen alkalmazandók.
(2) Ugyanazon jellegû, ugyanazon kötelezõ biztosítási
idõbõl származó több ellátásra szóló igényjogosultságot a
jelen Egyezmény alapján sem megszerezni, sem fenntartani nem lehet. Ez azonban nem érvényes a rokkantság, az
öregség vagy a halál esetén járó ellátásokra.

II. Rész
AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOKRA
VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
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8. Cikk
Különleges rendelkezések

(1) Amennyiben az egyik Szerzõdõ Fél területén székhellyel rendelkezõ foglalkoztató foglalkoztatottját a másik
Szerzõdõ Fél területére küldi, úgy a kiküldetés kezdetét
követõ 24 naptári hónap végéig továbbra is az elsõ Szerzõdõ Fél jogszabályai alkalmazandók, mintha az érintett személyt még ennek a területén foglalkoztatnák. Az önálló
vállalkozó abban az esetben, ha az egyik Szerzõdõ Fél felségterületén biztosított, és a másik Szerzõdõ Fél területén
folytatja önálló vállalkozói tevékenységét, akkor e tevékenység kezdetétõl számított 24 naptári hónap végéig
továbbra is az elsõ Szerzõdõ Fél szabályai szerint van biztosítva, mintha az érintett személy továbbra is ennek a Félnek a jogszabályai szerint folytatná a tevékenységét.
(2) A légi, a közúti és a vasúti közlekedést, szállítást,
szállítmányozást és fuvarozást végzõ foglalkoztató utazó
személyzetére kizárólag annak a Szerzõdõ Félnek a jogszabályai alkalmazandók, amelynek felségterületén a foglalkoztató székhelye van, kivéve azokat az eseteket, amelyekben a foglalkoztatott személy lakóhelye a másik Szerzõdõ Fél felségterületén van. Ez utóbbi esetben ennek a
Szerzõdõ Félnek a jogszabályai alkalmazandók.
(3) Azok a köztisztviselõk, közalkalmazottak és más velük azonos elbírálás alá tartozó személyek, akiket tevékenységük végzése érdekében az egyik Szerzõdõ Fél hatóságai vagy intézményei a másik Szerzõdõ Fél felségterületére küldenek, továbbra is a küldõ Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint vannak biztosítva.
(4) Ha a foglalkoztatottakat olyan foglalkoztató foglalkoztatja, amelynek a foglalkoztatás helyéül szolgáló telephelye az egyik Szerzõdõ Fél felségterületérõl átnyúlik a
másik Szerzõdõ Fél felségterületére, úgy ezek a foglalkoztatottak úgy minõsülnek, mint akiket annak a Szerzõdõ
Félnek a felségterületén foglalkoztatnak, mint amelyen az
érintett foglalkoztató székhelye van.

Általános rendelkezés

(5) Az egyik Szerzõdõ Fél lobogója alatt hajózó hajón
szolgálatot teljesítõ személyzetre azon Szerzõdõ Fél jogszabályai alkalmazandók, amelynek lobogója alatt a hajó
hajózik. Ez a szabály megfelelõen irányadó az egyéb vízi
jármûveken alkalmazott személyekre is.

Valamely jövedelemszerzõ tevékenységet folytató személyre, ha a jelen Egyezmény elõírásai másként nem rendelkeznek, annak a Szerzõdõ Félnek a jogszabályai vonatkoznak, amelynek területén az érintett személy a jövedelemszerzõ tevékenységet végzi. Ez akkor is érvényes, ha a
foglalkoztatott lakóhelye vagy a foglalkoztató székhelye a
másik Szerzõdõ Fél területén található.

(6) Az egyik Szerzõdõ Fél lobogója alatt hajózó hajó áru
rakodásával, javításával vagy felügyeletével megbízott
– az (5) bekezdésben nem említett – személyekre abban az
idõben, amíg a hajó a másik Szerzõdõ Fél felségvizein
vagy kikötõjében tartózkodik, azon Szerzõdõ Fél jogszabályait kell alkalmazni, amely Szerzõdõ Fél felségvizein
vagy kikötõjében a hajó tartózkodik.

7. Cikk
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9. Cikk
A diplomáciai és konzuli képviseletek

A diplomáciai és konzuli képviselet tagjaira, illetve kizárólag e személyek alkalmazásában álló magánszemélyzetre az 1961. április 18-án megkötött a diplomáciai kapcsolatokról szóló Bécsi Egyezmény és az 1963. április
24-én megkötött a konzuli kapcsolatokról szóló Bécsi
Egyezmény megfelelõ rendelkezéseit kell alkalmazni.

10. Cikk
Kivételek az alkalmazandó jogszabályokra vonatkozó
rendelkezések alól
A Szerzõdõ Felek illetékes hatóságai vagy az általuk
megnevezett intézmények és szervek a foglalkoztató és a
foglalkoztatott közös kérelmére vagy az önálló vállalkozó
kérelmére közös megegyezés alapján a jelen Egyezményben nem szabályozott további kivételeket állapíthatnak
meg a 7–9. Cikkek alól, azzal a feltétellel, hogy az érintett
személy továbbra is valamelyik Szerzõdõ Fél jogszabályainak hatálya alatt marad vagy hatálya alá kerül. Az eltéréssel kapcsolatosan figyelembe kell venni a foglalkoztatás jellegét és körülményeit.

III. Rész
AZ ELLÁTÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
RENDELKEZÉSEK
1. Fejezet
BETEGSÉGI ÉS ANYASÁGI ELLÁTÁSOK
11. Cikk
Biztosítási idõk egybeszámítása
A természetbeni, illetve pénzbeli ellátásokra vonatkozó
jogosultságok megszerzéséhez, fenntartásához és visszaállításához a mindkét Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint
szerzett biztosítási idõket egybe kell számítani, kivéve, ha
ezek ugyanazon idõre esnek.
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akinek az ellátáshoz való joga a biztosított személy jogából ered, az illetékes intézmény terhére jogosult a lakóhelye szerinti intézménytõl természetbeni ellátásokra, az erre
az intézményre érvényes jogszabályok szerint úgy, mintha
ennél volna jogosult.
(2) Az a személy, aki az egyik Szerzõdõ Fél illetékes intézményénél természetbeni szolgáltatásra jogosult és a
másik Szerzõdõ Fél területén való tartózkodása során sürgõsségi ellátásra szorul, valamint az a személy, akinek az
ellátáshoz való joga a biztosított személy jogából ered, az
illetékes intézmény terhére jogosult tartózkodásának helye
szerinti intézménytõl természetbeni ellátásokra, az erre az
intézményre érvényes jogszabályok szerint, ha az érintett
személy nem orvosi gyógykezelés igénybevétele céljából
utazott a másik Szerzõdõ Fél területére. Sürgõsségi ellátás
az az ellátás, amely nem halasztható a lakóhelyre való
visszatérés idõpontjáig.
(3) Az (1)–(2) bekezdés esetében a nagyobb értékû gyógyászati segédeszközök és más jelentõs természetbeni ellátások nyújtása az illetékes intézmény elõzetes hozzájárulásától függ, erre a hozzájárulásra nincs szükség, ha az ellátás nyújtása nem halasztható az érintett személy életének
vagy egészségének komoly veszélyeztetése nélkül, vagy
ha a 16. Cikk (2) bekezdése értelmében a költségeket átalányösszegben való fizetés útján megtérítik.
(4) Ha a sürgõsségi egészségügyi ellátás nyújtása után az
érintett személyt, valamint azt a személyt, akinek az ellátáshoz való joga a biztosított személy jogából ered, csak betegszállításra alkalmas gépjármûvön lehet az illetékes intézmény szerinti Szerzõdõ Fél területére szállítani, a természetbeni ellátások nyújtása szerinti Szerzõdõ Fél területén a határig történõ betegszállítás költségeit az illetékes intézmény
téríti. Különös esetekben, amikor beteg szállítása csak légi
úton lehetséges, a betegszállítást az illetékes intézmény terhére az a Szerzõdõ Fél végzi, amelynek területén a természetbeni ellátást nyújtották. Az illetékes intézmény dönt a
költségek függvényében és a beteg egészségügyi állapotára
tekintettel arról, hogy az érintett személy további gyógykezelésére, avagy hazaszállítására kerül sor.
(5) Az a személy, aki az illetékes magyar intézménynél
természetbeni szolgáltatásra jogosult és megszerezte, vagy
megszerzi ennek az intézménynek a hozzájárulását ahhoz,
hogy az állapotának megfelelõ természetbeni ellátás
igénybevétele céljából utazzon Romániába, az illetékes
magyar intézmény terhére jogosult természetbeni ellátásokra, a román intézményre érvényes jogszabályok szerint
úgy, mintha ennél volna biztosított.

12. Cikk
13. Cikk
Természetbeni ellátások
Pénzbeli ellátások
(1) Az a személy, aki az egyik Szerzõdõ Fél illetékes intézményénél természetbeni szolgáltatásra jogosult és a
másik Szerzõdõ Fél területén lakik, valamint az a személy,

A pénzbeli ellátások az illetékes intézmény által, a rá
nézve hatályos jogszabályok szerint folyósítandók.
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14. Cikk

2. Fejezet

A nyugdíjasok jogainak érvényesítése

MUNKAHELYI BALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI
BETEGSÉGEK

(1) Az a személy, aki mindkét Szerzõdõ Fél jogszabályai alapján nyugdíjat kap, a természetbeni ellátásokra a lakóhelyén jogosult a lakóhelye szerinti intézmény terhére.
(2) Annak a személynek, aki csak az egyik Szerzõdõ
Fél jogszabályai alapján kap nyugdíjat, és lakóhelye a
másik Szerzõdõ Fél felségterületén van, a természetbeni ellátásokat a lakóhely szerinti intézmény nyújtja a rá
vonatkozó szabályok szerint, de az illetékes intézmény
terhére.
(3) A (2) bekezdés megfelelõen alkalmazandó arra a
személyre is, aki a nyugdíjas jogosultságából eredõen jogosult természetbeni ellátásra.
(4) Az (1)–(3) bekezdés elõírásai mindaddig nem alkalmazhatók, amíg az érintett személy jövedelemszerzõ tevékenysége alapján a természetbeni ellátásokra lakóhelyén
– a lakóhely szerinti Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint –
biztosítva van.

15. Cikk
A lakóhely és a tartózkodás helye szerinti
intézmény
A jelen Egyezmény 12. és 14. Cikkeiben felsorolt természetbeni ellátásokat nyújtó intézményekrõl az Igazgatási Megállapodás rendelkezik.

16. Cikk
A természetbeni ellátásokkal kapcsolatos költségek
megtérítése

17. Cikk
Jogosultságok megállapítása és szolgáltatások
igénybevétele
(1) Az egyik Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint biztosított személy, aki a másik Szerzõdõ Fél területén munkahelyi balesetbõl vagy foglalkozási betegségbõl eredõen ellátást kap, az Egyezmény 12. Cikk (1) bekezdése szerint
jogosult a természetbeni ellátásokra. A biztosított személy
az illetékes intézménytõl igényelheti a természetbeni ellátásával kapcsolatos, igazolt és máshonnan meg nem térülõ
költségeinek visszatérítését, amelyek azért keletkeztek,
mert az ellátások nyújtására nem annak a Szerzõdõ Félnek
a területén került sor, ahol az érintett személy biztosított,
vagy az ellátást szükségessé tevõ baleset vagy megbetegedés idején biztosított volt.
(2) Ha az egyik Szerzõdõ Fél jogszabályai elõírják,
hogy a munkahelyi baleset vagy foglalkozási betegség következtében beállt keresõképesség-csökkenés fokának
vagy az ellátásra való igényjogosultságnak a megállapításánál ezen jogszabályok értelmében a megelõzõ munkahelyi balesetet vagy foglalkozási betegséget is figyelembe
kell venni, akkor a másik Szerzõdõ Fél jogszabályai szerinti munkahelyi baleseteket és foglalkozási betegségeket
is figyelembe kell venni.
(3) Az illetékes intézmény – a rá vonatkozó jogszabályok szerint – a keresõképességnek a munkahelyi baleset
vagy foglalkozási betegség következtében beállt csökkenése mértéke szerint állapítja meg a pénzbeli ellátást.
(4) Ha a munkavégzés helyére történõ utazás során baleset történik a másik Szerzõdõ Fél felségterületén, akkor
ezt úgy kell tekinteni, mintha annak a Szerzõdõ Félnek a
felségterületén történt volna, ahol a biztosított biztosítva
van.

18. Cikk
Az egészségre veszélyes foglalkozások figyelembevétele

(1) Az illetékes intézmény az igazgatási költségek kivételével megtéríti a másik Szerzõdõ Fél intézményének a
természetbeni ellátások teljesítése kapcsán felmerült költségeket.
(2) A Szerzõdõ Felek összekötõ szervei megállapodhatnak abban, hogy az elszámolási eljárás egyszerûsítése érdekében a felmerült költségeket valamennyi jogosult vagy
a jogosultak bizonyos csoportjai esetében átalányösszegben számolják el és térítik meg egymásnak.

(1) Amennyiben valamely foglalkozási betegség esetén
mindkét Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint pénzbeli ellátást kellene nyújtani, akkor az ellátás csak azon Szerzõdõ
Fél illetékes intézményét terheli, amelynek a területén
utoljára folytatták azt a tevékenységet, amely a foglalkozási betegséget feltehetõen okozta.
(2) Állapotrosszabbodás esetén az ellátás újbóli megállapítására az (1) bekezdésben foglalt elõírásokat kell
alkalmazni. Amennyiben ez az állapotrosszabbodás újabb
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egészséget veszélyeztetõ foglalkoztatás miatt következik
be, akkor az állapotrosszabbodás miatti ellátásra való
igényjogosultság azon Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint
áll fenn, amelyek szerint ezt az állapotrosszabbodást feltehetõen elõidézõ foglalkozást gyakorolták. Az elsõ Szerzõdõ Fél intézménye ilyen esetekben is köteles nyújtani a
foglalkozási betegségre vonatkozó korábban megállapított
ellátást, a második Szerzõdõ Fél intézménye pedig azt a
többlet ellátást nyújtja, amely a már kialakult betegség
rosszabbodása és a rosszabbodás elõtti állapotnak megfelelõ ellátás között megállapítható.
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(3) A beszámítandó biztosítási idõk mértékére egyebekben a másik Szerzõdõ Fél azon jogszabályai mérvadók,
amelyek szerint azokat megszerezték.
(4) Amennyiben az egyik Szerzõdõ Fél jogszabályai
szerint az (1) és a (2) bekezdés alkalmazása nélkül is fennáll az ellátásra való igényjogosultság, úgy az ellátást ennek
a Szerzõdõ Félnek az illetékes intézménye kizárólag a rá
vonatkozó jogszabályok elõírásai szerint figyelembe
veendõ biztosítási idõk alapján állapítja meg.

21. Cikk
19. Cikk

A magyar részellátások megállapítása

A költségek megtérítése

Ha az érintett személy csak a biztosítási idõk egybeszámításának figyelembevételével rendelkezik a magyar
jogszabályok szerinti nyugdíjra való jogosultsággal, úgy a
magyar intézmény kiszámítja a nyugdíj azon összegét, amelyet viselnie kellene, ha a nyugdíj kiszámításánál mindkét
Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint megszerzett összes biztosítási idõket kellene figyelembe venni. Az így kiszámított
nyugdíjnak azon részét folyósítja az intézmény, amely a magyar jogszabályok szerint megszerzett biztosítási idõknek a
mindkét Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint szerzett összes
biztosítási idõkhöz viszonyított arányának megfelel.

Az illetékes intézmény az igazgatási költségek kivételével megtéríti a másik Szerzõdõ Fél intézményének a természetbeni ellátások teljesítése kapcsán felmerült tényleges költségeit.

3. Fejezet
NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS
20. Cikk
A biztosítási idõk egybeszámítása
(1) Ha az egyik Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint valamely ellátásra való jogosultság megszerzése, fenntartása
vagy újraéledése biztosítási idõk megszerzésétõl függ, akkor ennek a Szerzõdõ Félnek az illetékes intézménye – ha
az egyik Szerzõdõ Fél jogszabályai alapján nincsenek meg
a szükséges feltételek az ellátási igényjogosultságra –
figyelembe veszi a másik Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint szerzett biztosítási idõket is, mintha azokat az általa
alkalmazott jogszabályok szerint szerezték volna, feltéve,
hogy azok nem ugyanazon idõszakra esnek.
(2) Ha az egyik Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint meghatározott ellátások nyújtása olyan foglalkozásban szerzett biztosítási idõ megszerzésétõl függ, amelyre külön
rendszer létezik vagy az ellátásra való jogosultság meghatározott szakmában vagy foglalkozásban töltött idõ függvénye, úgy ezen ellátások nyújtására a másik Szerzõdõ Fél
jogszabályai szerint szerzett biztosítási idõket csak akkor
lehet figyelembe venni, ha azokat a megfelelõ rendszerben, ennek hiányában pedig hasonló szakmában vagy foglalkozásban szerezték. Ha a biztosítási idõk egybeszámítása nem alapozza meg az igényjogosultságot az ellátás
külön rendszerében, a biztosítási idõket a biztosítás általános rendszerében kell egybeszámítani.

22. Cikk
A román részellátások megállapítása
Ha a román törvényekkel összhangban az ellátási jogosultság kizárólag a 20. Cikk (1) bekezdése alapján áll fenn,
az illetékes intézmény az ellátás tényleges összegét a román törvények szerint megvalósult idõszakkal arányosan
állapítja meg.

23. Cikk
Az ellátások kiszámításának alapja
Ha az egyik Szerzõdõ Fél jogszabályai az ellátás kiszámítását a jövedelemre, illetve a befizetett járulékra alapozzák, ennek a Szerzõdõ Félnek az illetékes intézménye kizárólag a saját jogszabályai szerinti jövedelmet, illetve befizetett járulékot veszi figyelembe.

24. Cikk
1 évnél rövidebb biztosítási idõszak
(1) A 20. Cikket figyelmen kívül hagyva, ha az egyik
Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint megállapított teljes biz-
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tosítási idõtartam rövidebb mint egy év, és kizárólag ezt az
idõtartamot véve számításba ezen jogszabályok alapján
egyetlen jogosultság sem nyerhetõ, ezen Szerzõdõ Fél intézménye nem köteles ellátás nyújtására az említett idõszakra vonatkozóan.

nyújtásának napját megelõzõ tizenkét hónapon belül valamilyen munkanélküli járadékban részesült.

(2) Az (1) bekezdésben említett biztosítási idõszakokat
a másik Szerzõdõ Fél úgy veszi számításba, mintha azok a
saját jogszabályai szerint teljesültek volna.

IV. Rész
VEGYES RENDELKEZÉSEK
1. Fejezet

4. Fejezet
MUNKANÉLKÜLISÉG

HIVATALI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
26. Cikk
Hivatali segítségnyújtás és orvosi vizsgálat

25. Cikk
Munkanélküli járadék
(1) Amennyiben az egyik Szerzõdõ Fél jogszabályai
egy bizonyos hosszúságú idõtartam teljesítésétõl teszik
függõvé a járadék folyósítását, vagy a járadék folyósításának idõtartamát, ugyenezen Szerzõdõ Fél illetékes intézménye – amennyiben szükséges – úgy tekinti a másik
Szerzõdõ Fél jogszabályai értelmében teljesített biztosítási
idõtartamokat, mintha azok a saját jogszabályai értelmében teljesültek volna, ha a Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint is biztosítási idõszaknak minõsülnek és nem fedik le
egymást.
(2) A Szerzõdõ Felek állampolgárai – feltéve, ha a Szerzõdõ Felek jogszabályai ettõl eltérõen nem rendelkeznek –
azon államban jogosultak munkanélküli járadékra, amely
Szerzõdõ Fél állampolgárai, függetlenül attól, hogy melyik állam területén voltak biztosítva munkanélkülivé válásuk elõtt.
(3) A romániai munkanélküli járadék igényjogosultság
megállapításához az (1) bekezdésben elõírtakat kell figyelembe venni a biztosítási idõk összegzésére vonatkozóan,
de szükséges a romániai törvények szerinti biztosítási idõk
megléte, amelybõl az utolsó tizenkét hónapból legalább
hat hónapot a szolgáltatási igény benyújtása elõtti idõszakban Romániában kell megvalósítani.

(1) Az Egyezmény végrehajtása céljából a Szerzõdõ Felek hatóságai és intézményei kölcsönösen segítik egymást,
és úgy járnak el, mintha saját jogszabályaikat hajtanák
végre. Az említett hatóságok és intézmények által nyújtott
hivatali segítségnyújtás díjmentes.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat az orvosi vizsgálatokra is megfelelõen alkalmazni kell. A vizsgálatok költségeit, az utazási költségeket, a jövedelemkiesést, a megfigyelés céljából történõ beutalás költségeit és az egyéb
készpénzes kiadásokat – a postai költségek kivételével –
az azt kérõ szervnek meg kell térítenie, ha azt mindkét
Szerzõdõ Fél jogszabályai lehetõvé teszik. Ha az orvosi
vizsgálat mindkét Szerzõdõ Fél jogszabályainak végrehajtása, illetve illetékes intézményének érdekében áll, úgy a
költségeket egymás számára nem kell megtéríteni.
(3) A Szerzõdõ Felek illetékes hatóságai kölcsönösen
tájékoztatják egymást az Egyezmény alkalmazásával kapcsolatos valamennyi intézkedésrõl, továbbá a jelen Egyezményt érintõ valamennyi jogszabályi változásról és az
Egyezmény alkalmazása során felmerült gyakorlati nehézségekrõl.

27. Cikk
A végrehajtható döntések és az okiratok elismerése

(4) A munkanélküli járadék összegének a magyar jogszabályok szerint történõ megállapításánál a másik Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint megvalósult biztosítási idõszak idején realizált jövedelmeket úgy veszik figyelembe,
hogy a magyarországi azonos vagy hasonló beosztásban
érvényes átlagkeresetet veszik figyelembe.

(1) Az egyik Szerzõdõ Fél igazságszolgáltatási szerveinek a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó határozatait,
valamint intézményeinek vagy hatóságainak a társadalombiztosítással kapcsolatos járulékokra és egyéb követelésekre vonatkozó végrehajtható okiratait a másik Szerzõdõ
Fél igazságszolgáltatási szervei, hatóságai és más intézményei elismerik.

(5) Az egyik Szerzõdõ Fél jogszabályai alapján megállapított munkanélküli járadék folyósításának idõtartamát
csökkenteni kell azzal az idõvel, amely alatt a munkanélküli a másik Szerzõdõ Fél felségterületén a kérelem be-

(2) Az elismerés csak akkor tagadható meg, ha az ellentétes lenne azon Szerzõdõ Fél jogi rendelkezéseivel, illetve közrendjével, amelyben valamely határozatot, illetve
okiratot el kellene ismerni.
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(3) Az (1) bekezdés szerint elismert végrehajtható döntéseket, illetve okiratokat a másik Szerzõdõ Fél felségterületén végre kell hajtani. A végrehajtási eljárás lefolytatására azon Szerzõdõ Félnek a végrehajtásra vonatkozó hatályos jogszabályait kell alkalmazni, amelynek felségterületén a szóbanforgó határozatok, illetve okiratok végrehajtására sor kerül.
(4) Az intézményeknek járulékfizetési hátralékokkal
összefüggésben az egyik Szerzõdõ Fél felségterületén támasztott követeléseit a másik Szerzõdõ Fél felségterületén
lefolytatandó végrehajtási, valamint csõd- és egyezségi,
felszámolási és végelszámolási eljárások során az érintett
Szerzõdõ Fél felségterületén támasztott megfelelõ követelésekkel azonos módon kell figyelembe venni.

28. Cikk
Az ellátásokért felelõs intézmények jogai
harmadik féllel szemben
(1) Ha egy személy az egyik Szerzõdõ Fél jogszabályai
szerint a másik Szerzõdõ Fél területén bekövetkezett esemény következtében keletkezett kár tekintetében ellátásban részesül, az ellátások nyújtására kötelezett intézmény
a kártérítésre kötelezett harmadik féllel szemben közvetlen jogokkal rendelkezik, és e jogát a másik Szerzõdõ Fél
elismeri.
(2) Ha az egyazon káreset kapcsán nyújtott, hasonló jellegû ellátásokból mind az egyik Szerzõdõ Fél intézménye,
mind a másik Szerzõdõ Fél intézménye jogosult a térítésre,
úgy az egyik Szerzõdõ Fél intézménye a másik Szerzõdõ
Fél intézményének kérésére annak térítési igényét is érvényesíti. A harmadik fél mentesítõ hatállyal az egyik vagy a
másik intézmény javára történõ fizetés útján mindkét
intézmény térítési igényét kielégítheti. Az intézmények az
általuk nyújtott ellátások arányában tartoznak elszámolni
egymással.
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séges közjegyzõ által hitelesíteni vagy más hasonló formaságoknak alávetni.

30. Cikk
Hivatalos nyelv használata
(1) A Szerzõdõ Felek intézményei, hatóságai és más
szervei a jelen Egyezmény alkalmazása során saját hivatalos nyelvükön közvetlenül érintkezhetnek egymással.
(2) A Szerzõdõ Felek intézményei, hatóságai és
más szervei dokumentumokat nem utasíthatnak vissza
azért, mert azok a másik Szerzõdõ Fél hivatalos nyelvén
készültek.
31. Cikk
A kérelmek elõterjesztése
(1) Ha az egyik Szerzõdõ Fél jogszabályai szerinti ellátásra vonatkozó kérelmet a másik Szerzõdõ Félnek egy
olyan szervénél nyújtották be, amely a rá vonatkozó jogszabályok szerint jogosult a megfelelõ ellátás folyósítása
iránti kérelem átvételére, akkor a kérelem úgy tekintendõ,
mintha ezt az illetékes intézményénél nyújtották volna be.
Ez a rendelkezés egyéb kérelmekre, valamint nyilatkozatokra és jogorvoslatokra is megfelelõen alkalmazandó.
(2) Az egyik Szerzõdõ Fél azon intézményei, hatóságai
vagy egyéb szervei, amelyeknél az (1) bekezdés szerinti
dokumentumokat benyújtották, kötelesek haladéktalanul
továbbítani azt a másik Szerzõdõ Fél illetékes intézményéhez, hatóságához vagy egyéb szervéhez.
(3) Az egyik Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint folyósítandó ellátás iránti kérelem a másik Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint folyósítandó ellátás iránti kérelemnek is
minõsül. Ez a rendelkezés nem érvényes akkor, ha a kérelmezõ kifejezetten kéri, hogy a másik Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint megszerzett pénzbeli ellátásra vonatkozó
igényjogosultság megállapítását halasszák el.

29. Cikk

32. Cikk

Illetékek és hitelesítések alóli mentesítés

Adatvédelem

(1) Az egyik Szerzõdõ Fél jogszabályai értelmében az
ezen jogszabályok alkalmazásával összefüggésben bemutatandó dokumentumokra vonatkozó illetékmentesség
vagy illetékkedvezmény a másik Szerzõdõ Fél hatóságainak és szerveinek bemutatandó megfelelõ dokumentumokra is kiterjed.

(1) Amennyiben a jelen Egyezmény alapján személyes
adatok közlésére kerül sor, úgy az érintett Szerzõdõ Fél
illetékes intézménye, hatósága vagy egyéb szerve – figyelemmel az egyének védelmérõl a személyes adatok gépi
feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján
kelt Egyezmény rendelkezéseire is – a hatályos belsõ jog
szabályai alapján jár el.

(2) Az egyik Szerzõdõ Fél hatóságai és szervei által a
másik Szerzõdõ Fél hatóságai és szervei számára felhasználás céljából megküldött dokumentumokat nem szük-

(2) A belsõ jog szabályai alkalmazandóak a vállalati és
az üzleti titkokra is.
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2. Fejezet

V. Rész

AZ EGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSA ÉS ÉRTELMEZÉSE

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

33. Cikk

37. Cikk

Igazgatási megállapodás és összekötõ szervek

Igényjogosultságok a jelen Egyezmény alapján

(1) A Szerzõdõ Felek kormányai vagy illetékes hatóságai a jelen Egyezmény végrehajtásához szükséges megállapodásokat köthetnek.

(1) Ezen Egyezménybõl jogok nem keletkeznek a hatálybalépését megelõzõ idõszakra.

(2) A Szerzõdõ Feleknek a jelen Egyezmény végrehajtására jogosult összekötõ szerveit a jelen Egyezmény
„Igazgatási Megállapodás”-a rögzíti.
(3) Az összekötõ szervek és az illetékes intézmények
– az (1) bekezdés érintetlenül hagyásával – jogosultak,
hogy az illetékes hatóságok bevonásával megállapodjanak
az Egyezmény végrehajtásához szükséges intézkedésekben, beleértve a pénzbeli ellátások megtérítésével és
folyósításával kapcsolatos eljárást is.

(2) Ezen Egyezmény hatálybalépése elõtt a Szerzõdõ
Felek jogszabályai értelmében teljesített biztosítási idõszakokat figyelembe veszik ezen Egyezménybõl származó
jogok érvényesítésének céljából.
(3) Jelen Egyezmény hatálybalépése elõtt megállapított
ellátásokat nem számolják újra, hanem a Szerzõdõ Felek
illetékes intézményei jelen Egyezmény hatálybalépése
után változatlanul folyósítják, amíg az érintett személy a
lakóhelyét egy másik állam területére nem helyezi át.
Abban az esetben, ha másik államba költözik, az igény elbírálása jelen Egyezmény szabályai szerint történik.

34. Cikk
A kifizetés pénzneme
(1) Ezen Egyezmény értelmében kifizetésre kerülõ ellátásokat azon Szerzõdõ Fél pénznemében teljesítik, amelynek illetékes intézménye az ellátásokat nyújtja.
(2) Ezen Egyezmény alkalmazásából származó, a másik
Szerzõdõ Fél által teljesített kifizetések pénzneme: euró.

35. Cikk
Jogalap nélküli kifizetések visszatérítése
Ha az egyik Szerzõdõ Fél intézménye jogalap nélkül
vagy tévesen folyósított pénzbeli ellátást, az így folyósított
összeg a másik Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint folyósított ellátásból az érintett intézmény javára levonható.

38. Cikk
Hatálybalépés
(1) Jelen Egyezményt meg kell erõsíteni és a Szerzõdõ
Felek írásban diplomáciai úton kölcsönösen értesítik egymást a hatálybalépéshez szükséges belsõ eljárások befejezésérõl.
(2) Jelen Egyezmény az utolsó értesítés megküldésének
hónapját követõ harmadik hónap elsõ napján lép hatályba.
(3) A jelen Egyezmény hatálybalépése idõpontjában a
Magyar Népköztársaság és a Román Népköztársaság
között a szociálpolitika terén történõ együttmûködésrõl
Budapesten, 1961. szeptember 7. napján kötött Egyezmény hatályát veszti.

39. Cikk
36. Cikk

Az Egyezmény idõbeli hatálya

A vitás kérdések rendezése

(1) A jelen Egyezményt a Szerzõdõ Felek határozatlan
idõre kötik. Bármely Szerzõdõ Fél jogosult a jelen Egyezményt – írásban, diplomáciai úton – bármely naptári év
végére legalább három hónapos határidõvel írásban felmondani. Ezen esetben az Egyezmény tárgyév utolsó napján hatályát veszti.

(1) Bármely nézeteltérést, amely a jelen Egyezmény értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerül,
a Szerzõdõ Felek illetékes hatóságai közötti konzultációval kell rendezni.
(2) Amennyiben a fennálló probléma az (1) bekezdés
szerinti módon nem rendezhetõ, akkor a Szerzõdõ Felek
diplomáciai úton egyeztetnek.

(2) A jelen Egyezmény felmondása esetén az Egyezmény rendelkezései szerint biztosított ellátások és igényjogosultságok továbbra is érvényben maradnak.
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(3) Az Egyezmény hatálya alatt megszerzett biztosítási
idõk alapján járó jogokat jelen Egyezmény alapján kell elbírálni.
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(A megyei bíróság hatáskörébe tartoznak)
„k) a tisztességtelen szerzõdési feltételek érvénytelensége tárgyában [Ptk. 209/A. § (1) és (2) bek., 209/B. §,
301/A. § (4)–(6) bek.] indított perek;”

Ennek hiteléül a Szerzõdõ Felek kellõ meghatalmazással rendelkezõ képviselõi a jelen Egyezményt aláírták.
Készült Bukarestben, 2005. október 20-án két eredeti
példányban, magyar és román nyelven, mindkét szöveg
egyaránt hiteles.
A Magyar Köztársaság
nevében

Románia
nevében”

4. § (1) Ez a törvény a (2) bekezdésben meghatározott
kivétellel a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E törvény 2–3. §-a az Egyezmény 38. cikkében meghatározott idõpontban lép hatályba.
(3) Az Egyezmény, illetve e törvény 2–3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté
válását követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul
közzétett egyedi határozatával állapítja meg.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott idõpontban a
Magyar Népköztársaság és a Román Népköztársaság között a szociálpolitika terén történõ együttmûködésrõl
Budapesten, az 1961. szeptember 7. napján kötött egyezmény kihirdetésérõl szóló 1962. évi 5. törvényerejû rendelet hatályát veszti.
(5) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a végrehajtásra
szolgáló megállapodást rendeletben hirdesse ki.
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2006. évi III.
törvény
a Polgári Törvénykönyvrõl szóló
1959. évi IV. törvény, valamint egyes törvények
fogyasztóvédelemmel összefüggõ
jogharmonizációs célú módosításáról*
A Polgári perrendtartásról szóló
1952. évi III. törvény módosításáról
1. § A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 23. §-a (1) bekezdésének k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

* A törvényt az Országgyûlés a 2005. december 19-i ülésnapján fogadta el.

A Polgári Törvénykönyvrõl szóló
1959. évi IV. törvény módosítása
2. § A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A polgári jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszemûség és tisztesség követelményének megfelelõen, kölcsönösen együttmûködve kötelesek eljárni.”
3. § (1) A Ptk. 205. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„205. § (1) A szerzõdés a felek akaratának kölcsönös és
egybehangzó kifejezésével jön létre.
(2) A szerzõdés létrejöttéhez a feleknek a lényeges,
valamint a bármelyikük által lényegesnek minõsített kérdésekben való megállapodása szükséges. Nem kell a feleknek megállapodniuk olyan kérdésekben, amelyeket jogszabály rendez.
(3) A felek a szerzõdés megkötésénél együttmûködni
kötelesek, és figyelemmel kell lenniük egymás jogos érdekeire. A szerzõdéskötést megelõzõen is tájékoztatniuk kell
egymást a megkötendõ szerzõdést érintõ minden lényeges
körülményrõl.
(4) Ha a szerzõdéskötési kötelezettség esetében a szerzõdési nyilatkozatok eltérnek egymástól, a felek kötelesek
álláspontjaik egyeztetését megkísérelni.”
(2) A Ptk. a következõ 205/A–205/C. §-sal egészül ki:
„205/A. § (1) Általános szerzõdési feltételnek minõsül
az a szerzõdési feltétel, amelyet az egyik fél több szerzõdés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közremûködése nélkül elõre meghatároz, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg.
(2) Az általános szerzõdési feltételt használó felet terheli annak bizonyítása, hogy a szerzõdési feltételt a felek
egyedileg megtárgyalták. Ezt a szabályt kell megfelelõen
alkalmazni abban az esetben is, ha a felek között vitás,
hogy a fogyasztói szerzõdésben a fogyasztóval szerzõdõ
fél által egyoldalúan, elõre meghatározott szerzõdési feltételt a felek egyedileg megtárgyalták-e.
(3) Az általános szerzõdési feltételnek minõsítés szempontjából közömbös a szerzõdési feltételek terjedelme,
formája, rögzítésének módja, és az a körülmény, hogy a
feltételek a szerzõdési okiratba szerkesztve vagy attól elválasztva jelennek meg.
205/B. § (1) Az általános szerzõdési feltétel csak akkor
válik a szerzõdés részévé, ha alkalmazója lehetõvé tette,
hogy a másik fél annak tartalmát megismerje, és ha azt a
másik fél kifejezetten vagy ráutaló magatartással elfogadta.
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(2) Külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános szerzõdési feltételrõl, amely a szokásos szerzõdési
gyakorlattól, a szerzõdésre vonatkozó rendelkezésektõl
lényegesen vagy valamely korábban a felek között alkalmazott kikötéstõl eltér. Ilyen feltétel csak akkor válik a
szerzõdés részévé, ha azt a másik fél – a külön, figyelemfelhívó tájékoztatást követõen – kifejezetten elfogadta.
205/C. § Ha az általános szerzõdési feltétel és a szerzõdés más feltétele egymástól eltér, az utóbbi válik a szerzõdés részévé.”
4. § (1) A Ptk. 207. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha az általános szerzõdési feltétel, illetve a
fogyasztói szerzõdés tartalma az (1) bekezdésben foglalt
szabály alkalmazásával nem állapítható meg egyértelmûen, a feltétel meghatározójával szerzõdõ fél, illetve a
fogyasztó számára kedvezõbb értelmezést kell elfogadni.”
(2) A Ptk. 207. §-a a következõ új (3) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti (3)–(5) bekezdés számozása
(4)–(6) bekezdésre változik:
„(3) Nem alkalmazható a (2) bekezdésben foglalt értelmezési szabály a 209/B. §, valamint a 301/A. § (5) és
(6) bekezdése alapján indított eljárásokban vitatott kikötés, illetve általános szerzõdési feltétel tekintetében.”
5. § (1) A Ptk. 209. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:
„A szerzõdési feltételek tisztességtelensége”
(2) A Ptk. 209–209/B. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„209. § (1) Tisztességtelen az általános szerzõdési feltétel, illetve a fogyasztói szerzõdésben egyedileg meg nem
tárgyalt szerzõdési feltétel, ha a feleknek a szerzõdésbõl
eredõ jogait és kötelezettségeit a jóhiszemûség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a szerzõdési feltétel támasztójával szerzõdést
kötõ fél hátrányára állapítja meg.
(2) A feltétel tisztességtelen voltának megállapításakor
vizsgálni kell a szerzõdéskötéskor fennálló minden olyan
körülményt, amely a szerzõdés megkötésére vezetett,
továbbá a kikötött szolgáltatás természetét, az érintett feltételnek a szerzõdés más feltételeivel vagy más szerzõdésekkel való kapcsolatát.
(3) Külön jogszabály meghatározhatja azokat a feltételeket, amelyek a fogyasztói szerzõdésben tisztességtelennek minõsülnek, vagy amelyeket az ellenkezõ bizonyításáig tisztességtelennek kell tekinteni.
(4) A tisztességtelen szerzõdési feltételekre vonatkozó
rendelkezések nem alkalmazhatók a fõszolgáltatást megállapító, illetve a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás arányát
meghatározó szerzõdési kikötésekre.
(5) Nem minõsülhet tisztességtelennek a szerzõdési feltétel, ha azt jogszabály állapítja meg, vagy jogszabály elõírásának megfelelõen határozzák meg.
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209/A. § (1) Az általános szerzõdési feltételként a szerzõdés részévé váló tisztességtelen kikötést a sérelmet
szenvedett fél megtámadhatja.
(2) Fogyasztói szerzõdésben az általános szerzõdési feltételként a szerzõdés részévé váló, továbbá a fogyasztóval
szerzõdõ fél által egyoldalúan, elõre meghatározott és
egyedileg meg nem tárgyalt tisztességtelen kikötés semmis. A semmisségre csak a fogyasztó érdekében lehet
hivatkozni.
209/B. § (1) Az általános szerzõdési feltételként a
fogyasztói szerzõdés részévé váló tisztességtelen kikötés
209/A. § (2) bekezdése szerinti érvénytelenségének megállapítását a külön jogszabályban meghatározott szervezet
is kérheti a bíróságtól. A bíróság a tisztességtelen kikötés
érvénytelenségét a kikötés alkalmazójával szerzõdõ valamennyi félre kiterjedõ hatállyal megállapítja.
(2) A külön jogszabályban meghatározott szervezet kérheti továbbá az olyan általános szerzõdési feltétel tisztességtelenségének megállapítását, amelyet fogyasztókkal
történõ szerzõdéskötések céljából határoztak meg és tettek
nyilvánosan megismerhetõvé, akkor is, ha az érintett feltétel még nem került alkalmazásra.
(3) A bíróság a (2) bekezdés szerinti eljárásban, ha megállapítja a sérelmes általános szerzõdési feltétel tisztességtelenségét, azt alkalmazása esetére (a jövõre nézve) – a kikötés nyilvánosságra hozójával szerzõdõ valamennyi félre
kiterjedõ hatállyal – érvénytelenné nyilvánítja. A tisztességtelen szerzõdési feltétel alkalmazója köteles a fogyasztó igényét az ítélet alapján kielégíteni. A bíróság ítéletében
továbbá eltiltja a tisztességtelen általános szerzõdési feltétel nyilvánosságra hozóját a feltétel alkalmazásától.
(4) Az (2) bekezdés szerinti per az ellen is megindítható,
aki a fogyasztókkal történõ szerzõdéskötések céljából
meghatározott és megismerhetõvé tett tisztességtelen általános szerzõdési feltétel alkalmazását nyilvánosan ajánlja.
A bíróság, ha megállapítja a sérelmes általános szerzõdési
feltétel tisztességtelenségét, azt – alkalmazása esetére –
érvénytelenné nyilvánítja, és eltilt az alkalmazásra ajánlástól.”
6. § A Ptk. 236. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(A megtámadási határidõ megkezdõdik)
„c) a felek szolgáltatásainak feltûnõ aránytalansága
vagy tisztességtelen szerzõdési feltétel [209/A. § (1) bekezdés, 301/A. § (4) bekezdés] esetén a sérelmet szenvedõ
fél teljesítésekor – részletekben történõ teljesítésnél az
elsõ teljesítéskor –, illetve, ha õ a teljesítéskor kényszerhelyzetben volt, ennek megszûntekor.”
7. § A Ptk. 239. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„239. § (1) A szerzõdés részbeni érvénytelensége esetén
az egész szerzõdés csak akkor dõl meg, ha a felek azt az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. Jogszabály
ettõl eltérõen rendelkezhet.
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(2) Fogyasztói szerzõdés részbeni érvénytelenség esetén csak akkor dõl meg, ha a szerzõdés az érvénytelen rész
nélkül nem teljesíthetõ.”
8. § A Ptk. 301/A. §-a a következõ új (4)–(6) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti (4)–(5) bekezdés számozása
(7)–(8) bekezdésre változik:
„(4) A késedelmi kamat mértékét vagy esedékességét a
(2) és (3) bekezdésben foglaltaktól eltérõen, a jóhiszemûség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a jogosult hátrányára megállapító
szerzõdési kikötést a jogosult megtámadhatja.
(5) Az általános szerzõdési feltételként a szerzõdés részévé váló, a (4) bekezdés szerinti kikötést a külön jogszabályban meghatározott szervezet is megtámadhatja a bíróság elõtt. A megtámadás alapossága esetén a bíróság a kikötés érvénytelenségét a kikötés alkalmazójával szerzõdõ
valamennyi félre kiterjedõ hatállyal megállapítja. Az érvénytelenség megállapítása nem érinti azokat a szerzõdéseket, amelyeket a megtámadásig már teljesítettek.
(6) A külön jogszabályban meghatározott szervezet kérheti továbbá az olyan, a (4) bekezdés szerinti általános
szerzõdési feltétel tisztességtelenségének megállapítását,
amelyet szerzõdéskötések céljából határoztak meg és tettek nyilvánosan megismerhetõvé, akkor is, ha az érintett
feltétel még nem került alkalmazásra. A bíróság a sérelmes
általános szerzõdési feltétel tisztességtelenségének megállapítása esetén eltiltja a nyilvánosságra hozót a feltétel
alkalmazásától.”
9. § A Ptk. 688. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„688. § Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak
való megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 93/13/EGK irányelve (1993. április 5.) a
fogyasztóval kötött szerzõdésekben alkalmazott tisztességtelen szerzõdési feltételekrõl; a törvény 205/A–205/B. §-a,
207. §-ának (2) és (3) bekezdése, 209. §-a, 209/A. §-ának
(2) bekezdése, 209/B. §-a, 239. §-ának (2) bekezdése, valamint 685. §-ának d) pontja;
b) az Európai Parlament és a Tanács 1999/44/EK irányelve (1999. május 25.) a fogyasztási cikkek adásvételének
és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól; a törvény 248. §-ának (1)–(3) bekezdése, 277. §-ának
(1)–(3) bekezdése, 305. §-ának (2) bekezdése, 305/A. §-a,
306. §-ának (1)–(2) és (5) bekezdése, 307. §-ának (2) bekezdése, 308. §-ának (4) bekezdése, 308/A. §-ának (2) bekezdése, 309. §-ának (1) bekezdése, 311. §-a, 372. §-ának
(2) bekezdése, valamint 685. §-ának d)–e) pontja;
c) az Európai Parlament és a Tanács 2000/35/EK irányelve (2000. június 29.) a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó fizetési késedelem leküzdésérõl; a törvény
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209. §-ának (2) bekezdése, 301/A. §-a és 368. §-ának
(1) bekezdése;
d) az Európai Parlament és a Tanács 2002/47/EK irányelve (2002. június 6.) a pénzügyi biztosítékokról szóló
megállapodásokról; a törvény 270–271/A. §-a.”

A Polgári Törvénykönyv módosításáról
és egységes szövegérõl szóló
1977. évi IV. törvény hatálybalépésérõl
és végrehajtásáról szóló
1978. évi 2. törvényerejû rendelet módosítása
10. § (1) A Polgári Törvénykönyv módosításáról és egységes szövegérõl szóló 1977. évi IV. törvény hatálybalépésérõl és végrehajtásáról szóló 1978. évi 2. törvényerejû
rendelet (a továbbiakban: Ptké. II.) 5. §-át megelõzõ alcím
helyébe a következõ alcím lép:
„(A 209/B. §-hoz)”
(2) A Ptké. II. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § Fogyasztói szerzõdés megkötésénél alkalmazott
vagy e célból nyilvánosan megismerhetõvé tett általános
szerzõdési feltétel érvénytelenségének, illetve tisztességtelenségének megállapítását, valamint a tisztességtelen
általános szerzõdési feltétel alkalmazásától és alkalmazásra ajánlásától való eltiltást kérheti a bíróságtól
a) az ügyész,
b) a miniszter, az országos hatáskörû szerv, továbbá
központi hivatal vezetõje,
c) a jegyzõ és a fõjegyzõ,
d) a gazdasági, szakmai kamara, érdekképviseleti szervezet,
e) fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi
szervezet, valamint
f) az Európai Gazdasági Térség bármely tagállamának
joga alapján létrejött azon minõsített szervezet – az általa
védett fogyasztói érdekek védelme körében –, amely a
fogyasztók védelme céljából a jogsértéstõl eltiltó határozatokról szóló 98/27/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 4. cikkének (3) bekezdése alapján az Európai
Unió Hivatalos Lapjában közzétett jegyzéken szerepel,
feltéve, hogy az általános szerzõdési feltétel alkalmazója,
nyilvánosságra hozója, illetve alkalmazásra ajánlója a
Magyar Köztársaság területén fejti ki tevékenységét.”
11. § A Ptké. II. 5/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5/B. § (1) Ha a bíróság a tisztességtelen általános szerzõdési feltétel érvénytelenségét a feltétel alkalmazójával
szerzõdõ valamennyi félre kiterjedõ hatállyal megállapítja, az igény érvényesítõjének kérelmére ítéletében elrendelheti, hogy a kikötés alkalmazója saját költségére a kikötés érvénytelenségének megállapítására vonatkozó közle-
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mény közzétételérõl gondoskodjon. A közlemény szövegérõl és a közzététel módjáról a bíróság dönt. A közleménynek tartalmaznia kell az érintett kikötés pontos meghatározását, tisztességtelenségének megállapítását, valamint az e jellegét alátámasztó érveket. Közzététel alatt érteni kell különösen az országos napilapban és az internet
útján történõ nyilvánosságra hozatalt.
(2) Az (1) bekezdést megfelelõen alkalmazni kell abban
az esetben is, ha a bíróság szerzõdésben még nem alkalmazott általános szerzõdési feltétel tisztességtelenségét állapítja meg. A közzétételrõl az érintett általános szerzõdési
feltétel nyilvánosságra hozójának, illetve alkalmazásra
ajánlójának kell saját költségére gondoskodnia.”
12. § (1) A Ptké. II. az 5/C. §-át megelõzõen a következõ
alcímmel egészül ki:
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7. cikk (2) bekezdés [a törvényerejû rendelet 5/C. §-ának
(2) bekezdése, illetve 5. §-a];
b) az Európai Parlament és a Tanács 98/27/EK irányelve (1998. május 19.) a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról,
4. cikk (1) bekezdés [a törvényerejû rendelet 5. §-ának
f) pontja];
c) az Európai Parlament és a Tanács 1999/44/EK irányelve (1999. május 25.) a fogyasztási cikkek adásvételének
és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól, 7. cikk
(2) bekezdés [a törvényerejû rendelet 5/C. §-ának (2) bekezdése];
d) az Európai Parlament és a Tanács 2000/35/EK irányelve (2000. június 29.) a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó fizetési késedelem leküzdésérõl, 3. cikk (5) bekezdés (a törvényerejû rendelet 5/D. §-a).”

„(A jogválasztás korlátozása)”
(2) A Ptké. II. 5/C. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a § eredeti szövege (1) bekezdésre változik:
„(2) Ha egy szerzõdés vagy a nyilvánosan megismerhetõvé tett, illetve alkalmazásra ajánlott általános szerzõdési
feltétel az Európai Gazdasági Térség valamelyik államával szoros kapcsolatban áll, harmadik ország jogának a
felek által a szerzõdésre irányadó jogként való választása
érvénytelen annyiban, amennyiben e harmadik ország joga
az említett államnak a 93/13/EGK tanácsi irányelvet, vagy
az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültetõ jogszabálya eltérést nem engedõ rendelkezésével ellentétes. Az érintett kérdésben a felek által választott jog
helyett az említett állam jogát kell a szerzõdésre alkalmazni.”
13. § A Ptké. II. az 5/C. §-át követõen a következõ alcímmel és 5/D. §-sal egészül ki:

A távértékesítés keretében kötött
pénzügyi ágazati szolgáltatási szerzõdésekrõl szóló
2005. évi XXV. törvény módosítása
15. § A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati
szolgáltatási szerzõdésekrõl szóló 2005. évi XXV. törvény
12. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12. § Ha a távértékesítés keretében kötött pénzügyi
ágazati szolgáltatási szerzõdés az Európai Gazdasági Térség valamelyik államával szoros kapcsolatban áll, harmadik ország jogának a felek által a szerzõdésre irányadó jogként való választása érvénytelen annyiban, amennyiben
e harmadik ország joga az említett államnak a 2002/65/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültetõ jogszabálya eltérést nem engedõ rendelkezésével ellentétes.
Az érintett kérdésben a felek által választott jog helyett az
említett állam jogát kell a szerzõdésre alkalmazni.”

„[A 301/A. § (5) és (6) bekezdéséhez]
5/D. § (1) A Ptk. 301/A. §-ának (5) bekezdése szerinti
megtámadásra, valamint a 301/A. § (6) bekezdése szerinti
eljárás kezdeményezésére jogosult a kis- és középvállalkozások érdekeinek képviseletét ellátó társadalmi szervezet.
(2) Az 5/B. §-ban foglaltakat megfelelõen alkalmazni
kell a Ptk. 301/A. §-ának (5) és (6) bekezdése alapján indított eljárásokban is.”
14. § A Ptké. II. a következõ 27. §-sal egészül ki:
„27. § Ez a törvényerejû rendelet a következõ uniós jogi
aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 93/13/EGK irányelve (1993. április 5.)
a fogyasztóval kötött szerzõdésekben alkalmazott tisztességtelen szerzõdési feltételekrõl, 6. cikk (2) bekezdés,

Záró rendelkezések
16. § (1) Ez a törvény 2006. március 1-jén lép hatályba.
(2) A törvény rendelkezéseit a hatálybalépését követõen
kötött szerzõdésekre kell alkalmazni. A Ptk. 209/B. §-ának
– e törvény 5. §-a (2) bekezdésével megállapított –
(2)–(4) bekezdését, és 301/A. §-ának – e törvény 8. §-ával
megállapított – (6) bekezdését a törvény hatálybalépését
követõen nyilvánosan megismerhetõvé tett, illetve alkalmazásra ajánlott általános szerzõdési feltételek tekintetében kell alkalmazni. A törvény 1. §-át, 4. §-ának (2) bekezdését, 10. §-ának (2) bekezdését, 11. és 13. §-át a hatálybalépését követõen indított eljárásokban kell alkalmazni.
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(3) A törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti
a) a Ptk. 377. §-a, 209/C–209/D. §-a;
b) a Ptké. II. 5/A. §-a;
c) a Polgári Törvénykönyv módosításáról szóló 1991.
évi XIV. törvény 2. §-a;
d) a Polgári Törvénykönyv egyes rendelkezéseinek
módosításáról szóló 1993. évi XCII. törvény 9. §-a;
e) a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl
szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról szóló 1997. évi
CXLIX. törvény 1. §-a, 3. §-a, 5. §-a, 9. §-a, és 11. §-a
(3) bekezdésének a) pontja;
f) a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 12. §-a (1) bekezdésének j) pontja;
g) a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl
szóló 1959. évi IV. törvény, valamint egyes törvények
fogyasztóvédelemmel összefüggõ jogharmonizációs célú
módosításáról szóló 2002. évi XXXVI. törvény 27. §-a és
az azt megelõzõ alcím, és 29. §-a (1) bekezdésének
a) pontja;
h) az egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2004. évi XXVII. törvény
44. §-a;
j) az egyes törvényeknek az Európai Gazdasági Térségben való részvétellel összefüggõ jogharmonizációs célú
módosításáról szóló 2004. évi LXIX. törvény 28. §-a.
17. § Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak
való megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 93/13/EGK irányelve (1993. április 5.) a
fogyasztóval kötött szerzõdésekben alkalmazott tisztességtelen szerzõdési feltételekrõl [a törvény 3. §-ának
(2) bekezdése, 4. §-ának (2) bekezdése, 5. és 7. §-a,
10. §-ának (2) bekezdése, 11. §-a, és 12. §-ának (2) bekezdése];
b) az Európai Parlament és a Tanács 1999/44/EK irányelve (1999. május 25.) a fogyasztási cikkek adásvételének
és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól, 7. cikk
(2) bekezdés [a törvény 12. §-ának (2) bekezdése];
c) az Európai Parlament és a Tanács 2000/35/EK irányelve (2000. június 29.) a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó fizetési késedelem leküzdésérõl, 3. cikk
(3)–(5) bekezdés (a törvény 8. és 13. §-a);
d) az Európai Parlament és a Tanács 2002/65/EK irányelve (2002. szeptember 23.) a fogyasztói pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történõ forgalmazásáról, valamint a 90/619/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK irányelv és
a 98/27/EK irányelv módosításáról, 12. cikk (2) bekezdés
(a törvény 15. §-a).

Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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2006. évi IV.
törvény
a gazdasági társaságokról*
A törvény célja, hogy korszerû jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erõsödését,
a nemzetgazdaság jövedelemtermelõ képességének fejlõdését, a vállalkozások sikerességét. A gazdasági társaságok mûködése segítse elõ a tisztességes versenyt, ne teremtsen gazdasági erõfölényt, összhangban álljon a hitelezõk méltányos érdekeivel és a közérdekkel.
Mindezek érdekében – az Európai Unió társasági jogával való harmonizáció alapján, az Európai Unió tagállamai
társasági joga fejlõdésének közös sajátosságaira figyelemmel, a magyar gazdasági jog jogalkalmazói gyakorlatának
eredményeit felhasználva és a gazdasági élet szereplõi
megerõsödött társasági jogi kultúrájára támaszkodva – az
Országgyûlés az alábbi törvényt alkotja:

I. Rész
A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI
I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § (1) E törvény szabályozza a Magyarország területén
székhellyel rendelkezõ gazdasági társaságok alapítását,
szervezetét és mûködését, a társaságok alapítóinak, illetve
tagjainak (részvényeseinek) jogait, kötelezettségeit, továbbá felelõsségét, valamint a gazdasági társaságok formaváltását, egyesülését, szétválását és jogutód nélküli
megszûnését.
(2) A törvény hatálya kiterjed a jogi személyiséggel rendelkezõ kooperációs társaságra: az egyesülésre (XI. fejezet), emellett a törvény megállapítja az elismert vállalatcsoport alapításának és mûködésének szabályait (V. fejezet).
2. § (1) Gazdasági társaság csak az e törvényben szabályozott formában alapítható.
(2) Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság a közkereseti társaság (kkt.) és a betéti társaság (bt.). Jogi személyiségû gazdasági társaság a korlátolt felelõsségû társaság
(kft.) és a részvénytársaság (rt.).
(3) Valamennyi gazdasági társaság cégnévvel rendelkezik. A jogi személyiség nélküli gazdasági társaság is
jogképes cégneve alatt, jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerzõdést köthet, pert indíthat és perelhetõ.
* A törvényt az Országgyûlés a 2005. december 19-i ülésnapján fogadta el.
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(4) Törvény elõírhatja, hogy egyes gazdasági tevékenységek csak meghatározott gazdasági társasági formában
végezhetõk.
3. § (1) Gazdasági társaságot üzletszerû közös gazdasági tevékenység folytatására külföldi és belföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok alapíthatnak, mûködõ társaságba tagként beléphetnek, társasági részesedést (részvényt) szerezhetnek.
(2) Gazdasági társaság alapításához – a korlátolt felelõsségû társaság és a részvénytársaság kivételével – legalább két tag szükséges.
(3) Gazdasági társaság átalakulással (társasági formaváltással, egyesüléssel és szétválással – VI. fejezet) is létrehozható.
(4) Nemzetközi szerzõdés a külföldiek gazdasági társaságban való részvételére e törvénytõl eltérõ szabályokat
állapíthat meg.
4. § (1) Gazdasági társaság nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására is alapítható (nonprofit gazdasági társaság). Nonprofit gazdasági
társaság bármely társasági formában alapítható és mûködtethetõ. A gazdasági társaság nonprofit jellegét a gazdasági társaság cégnevében a társasági forma megjelölésénél
fel kell tüntetni.
(2) Nonprofit gazdasági társaság létrejöhet úgy is, hogy
a már mûködõ gazdasági társaság legfõbb szerve elhatározza a nonprofit gazdasági társaságként való továbbmûködést.
(3) Nonprofit gazdasági társaság üzletszerû gazdasági
tevékenységet csak kiegészítõ jelleggel folytathat, a gazdasági társaság tevékenységébõl származó nyereség a
tagok (részvényesek) között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.
(4) Nonprofit gazdasági társaság más társasági formába
csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit
gazdasági társaságokká válhat szét.
(5) Külön törvény határozza meg, hogy a nonprofit gazdasági társaság milyen elõfeltételek fennállása esetén minõsül közhasznú szervezetnek, és ehhez milyen követelményeket kell teljesítenie. A közhasznú tevékenységet a
társasági szerzõdésben (alapszabályban, alapító okiratban)
meg kell határozni. A közhasznú szervezeti minõséget – a
társaság alapításakor vagy késõbb – kérelemre a cégjegyzéket vezetõ megyei (fõvárosi) bíróság (a továbbiakban:
cégbíróság) állapítja meg. A közhasznú szervezeti jelleget
cégnevében a nonprofit gazdasági társaság feltüntetheti.
(6) Ha a közhasznú szervezetnek minõsülõ nonprofit
gazdasági társaság jogutód nélkül megszûnik, úgy a tartozások kiegyenlítése után a társaság tagjai (részvényesei)
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részére csak a megszûnéskori saját tõke összege adható ki,
legfeljebb a tagok (részvényesek) vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a társasági szerzõdés (alapszabály, alapító okirat)
rendelkezései szerint fordítja közcélokra. Ilyen rendelkezés hiányában a cégbíróság a megmaradt vagyont a megszûnõ nonprofit gazdasági társaság közhasznú tevékenységével azonos vagy ahhoz hasonló közérdekû célra fordítja.
5. § (1) Természetes személy egyidejûleg csak egy gazdasági társaságban lehet korlátlanul felelõs tag.
(2) Kiskorú személy nem lehet gazdasági társaság korlátlanul felelõs tagja.
(3) Közkereseti és betéti társaság nem lehet gazdasági
társaság korlátlanul felelõs tagja.
(4) Egyszemélyes gazdasági társaság – ha törvény eltérõen nem rendelkezik – újabb egyszemélyes társaságot
alapíthat, gazdasági társaság egyedüli tagja (részvényese)
lehet.
6. § (1) Törvény a gazdasági társaság alapítását hatósági
engedélyhez (alapítási engedély) kötheti.
(2) Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását
jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet –
hatósági engedélyhez (a tevékenységi kör gyakorlásához
szükséges engedélyhez) köti, a gazdasági társaság e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti.
(3) Képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály
– ide nem értve az önkormányzati rendeletet – kivételt nem
tesz, gazdasági társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen közremûködõ tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerzõdés alapján a társaság javára tevékenykedõk között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek igazolt módon megfelel.
7. § (1) Az e törvényben elõírt jognyilatkozatokat és
határozatokat írásban – ideértve a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus okiratot is – vagy más bizonyítható módon kell a címzett tudomására hozni. Ha e törvény valamely nyilatkozat megtételére vagy cselekmény elvégzésére határidõt nem állapít
meg, a nyilatkozatot vagy a cselekményt haladéktalanul
meg kell tenni, illetve haladéktalanul a címzett tudomására
kell hozni.
(2) Ha az iratot postán küldték el, azt a tértivevényen
feltüntetett átvételi idõpontban, ajánlott küldemény esetében pedig – az ellenkezõ bizonyításáig – a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek kell tekinteni.
(3) A tagok (részvényesek) a társasági szerzõdésben
(alapszabályban, alapító okiratban) elõírhatják a tagsági
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jogok elektronikus hírközlõ eszközök igénybevételével
történõ gyakorlásának módját és feltételeit. Tilos ezen eszközök oly módon történõ alkalmazása, amely a tagok
(részvényesek) egy része számára a joggyakorlást megnehezítené vagy ellehetetlenítené.
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II. Fejezet

A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA.
A TÁRSASÁGI SZERZÕDÉS MÓDOSÍTÁSA
1. Cím

8. § (1) A gazdasági társaságnál foglalkoztatott munkavállalók jogaira és kötelezettségeire, valamint a munkaügyi kapcsolatokra a Munka Törvénykönyve rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A gazdasági társaság vezetõ állású munkavállalónak
minõsülõ alkalmazottai feladatkörükben a társaság érdekeinek elsõdlegessége alapján kötelesek eljárni.
(3) A gazdasági társaság munkavállalóinak a társaság
mûködésének ellenõrzésében való részvételét a 38–39. §
szabályozza.
9. § (1) A tagok (részvényesek) e törvény, illetve más
jogszabályok keretei között a társasági szerzõdés (alapszabály, alapító okirat) tartalmát szabadon állapíthatják meg,
e törvény rendelkezéseitõl azonban csak akkor térhetnek
el, ha ezt a törvény megengedi. Nem minõsül a törvénytõl
való eltérésnek olyan további rendelkezés társasági szerzõdésbe (alapszabályba, alapító okiratba) való foglalása,
amelyrõl e törvény nem szól, ha a rendelkezés nem áll
ellentétben a társasági jog általános rendeltetésével, vagy
az adott társasági formára vonatkozó szabályozás céljával,
és nem sérti a jóhiszemû joggyakorlás követelményeit.
(2) A gazdasági társaságoknak és tagjaiknak (részvényeseinek) e törvényben nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.
10. § (1) Társasági jogvitának minõsül
a) a gazdasági társaság és tagjai (részvényesei) – ideértve a kizárt vagy a társaságtól egyébként megvált korábbi tagot is – közötti, a társasági jogviszonyon alapuló valamennyi jogvita;
b) a tagok (részvényesek) egymás közötti jogviszonyában a társasági szerzõdéssel (alapszabállyal, alapító
okirattal) kapcsolatban, vagy a társaság mûködésével
összefüggésben keletkezett jogvita;
c) a 45. § (2) bekezdése szerinti jogvita; valamint
d) a 64. § szerinti jogvita.
(2) Az (1) bekezdés a) és c) pontjában szereplõ társasági
jogvitában a tagok (részvényesek) a társasági szerzõdésben (alapszabályban, alapító okiratban) állandó vagy eseti
választottbíráskodást köthetnek ki, továbbá az (1) bekezdés b) és d) pontjában megjelölt társasági jogvitát az érintett felek megállapodással, a megállapodásuk szerinti
állandó vagy eseti választottbíróság elé vihetik.
(3) A választottbírósági eljárásra – ha e törvény másként
nem rendelkezik – a választottbíráskodásról szóló
1994. évi LXXI. törvény elõírásai az irányadók.

A társasági szerzõdés (alapszabály, alapító okirat)
11. § (1) A gazdasági társaság alapításához társasági
szerzõdés megkötése, részvénytársaság esetében alapszabály, egyszemélyes gazdasági társaságnál alapító okirat
elfogadása szükséges. Ahol e törvény I. része és IV. részének XII. fejezete társasági szerzõdésrõl tesz említést, azon
– a törvény eltérõ rendelkezése hiányában – az alapszabály
és az alapító okirat is értendõ.
(2) A társasági szerzõdést valamennyi tagnak (alapítónak) alá kell írnia. A tag helyett a társasági szerzõdést közokiratba vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt
meghatalmazással rendelkezõ képviselõje is aláírhatja. A
nyilvánosan mûködõ részvénytársaság alapszabályát a társaság közgyûlése fogadja el.
(3) A társasági szerzõdést közjegyzõ által készített közokiratba vagy ügyvéd, illetve az alapító jogtanácsosa által
ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.
(4) A közkereseti és a betéti társaság, valamint a korlátolt felelõsségû társaság esetén a társasági szerzõdés a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.)
mellékletét képezõ szerzõdésminta megfelelõ kitöltésével
is elkészíthetõ. Ez esetben a társasági szerzõdés tartalmát
kizárólag a kitöltött szerzõdésmintában foglalt rendelkezések alkothatják. A szerzõdésmintával készült társasági
szerzõdésre a (3) bekezdést alkalmazni kell.
(5) Ha a társasági szerzõdés a gazdasági társaság idõtartamáról nem rendelkezik, a társaságot határozatlan idõre
létrejöttnek kell tekinteni.
12. § (1) A társasági szerzõdésben meg kell határozni:
a) a gazdasági társaság cégnevét és székhelyét;
b) a gazdasági társaság tagjait, mégpedig – ha a törvény
másképp nem rendelkezik – nevük (cégnevük) és lakóhelyük (székhelyük), a természetes személy tag anyja nevének, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság cégjegyzékszámának (nyilvántartási számának)
feltüntetésével;
c) a gazdasági társaság fõtevékenységét és azon tevékenységeket, amelyeket a társaság a cégjegyzékben feltüntetni kíván;
d) a társaság jegyzett tõkéjét, az egyes tagok vagyoni
hozzájárulását, valamint a jegyzett tõke rendelkezésre
bocsátásának módját és idejét;
e) a társaság képviseletét, ideértve a cégjegyzés módját;
f) a tagok (részvényesek) által kijelölt elsõ vezetõ tisztségviselõk, illetve – ha a társaságnál mûködik felügyelõbi-
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zottság, illetve könyvvizsgáló, – az elsõ felügyelõbizottsági tagok és az elsõ könyvvizsgáló nevét (lakóhelyét,
székhelyét), továbbá a természetes személy anyja nevét,
jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát);
g) a gazdasági társaság mûködésének idõtartamát, ha a
társaságot határozott idõre alapítják; valamint
h) mindazt, amit e törvény az egyes társasági formáknál
kötelezõen elõír.
(2) Gazdasági társaság bármely gazdasági tevékenységet folytathat, amit törvény nem tilt vagy nem korlátoz.
(3) A társaság jogerõs cégbejegyzéséig a társasági szerzõdés érvénytelenségére a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. A jogerõs cégbejegyzés után a társasági szerzõdés
megtámadására nincs mód, és a semmisség megállapításának is csak a Ctv.-ben szabályozott perben, a (4) bekezdésben meghatározott semmisségi okokból van helye.
(4) A jogerõs cégbejegyzés után a társasági szerzõdés
semmisségét csak az alábbi okokból lehet megállapítani:
a) a társasági szerzõdés ügyvédi, illetve az alapító jogtanácsosa általi ellenjegyzésére vagy közjegyzõi okiratba
foglalására nem került sor;
b) a társasági szerzõdés nem tartalmazza a társaság
cégnevét, fõtevékenységét, jegyzett tõkéjét, továbbá a
tagok (részvényesek) vagyoni hozzájárulása mértékét;
c) a társaság tevékenységi köre jogszabályba ütközik;
d) a társaság alapításában részt vevõ valamennyi tag
(részvényes) cselekvõképtelen volt, vagy a társaság alapításában résztvevõk a tagok legkisebb számára vonatkozó
törvényi elõírásokat megsértették;
e) a korlátolt felelõsségû társaság és a részvénytársaság
esetében a jegyzett tõke legkisebb összegére vonatkozó
törvényi elõírásokat megszegték.
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tagok (részvényesek) vagyoni hozzájárulása pénzbeli hozzájárulásból, illetve a tagok (részvényesek) által a társaság
javára szolgáltatott nem pénzbeli hozzájárulásból áll.
(2) A nem pénzbeli hozzájárulás bármilyen vagyoni
értékkel rendelkezõ dolog, szellemi alkotáshoz fûzõdõ
vagy egyéb vagyoni értékû jog – ideértve az adós által elismert vagy jogerõs bírósági határozaton alapuló követelést
is – lehet. A tag munkavégzésre vagy más személyes közremûködésre, illetve szolgáltatás nyújtására irányuló kötelezettségvállalását nem pénzbeli hozzájárulásként figyelembe venni nem lehet.
(3) Törvény a pénzbeli és a nem pénzbeli hozzájárulás
arányát meghatározhatja, és a tag (részvényes) korlátozott
felelõsségével mûködõ társaságoknál megállapíthatja a
törzstõke, illetve az alaptõke legkisebb mértékét. Azoknál
a társaságoknál, amelyeknél a tagok (részvényesek) felelõssége a társaság tartozásaiért korlátozott, törvény a nem
pénzbeli hozzájárulás szolgáltatására többletszabályokat
állapíthat meg.
(4) A nem pénzbeli hozzájárulást szolgáltató tag (részvényes) a hozzájárulás szolgáltatásától számított ötéves
jogvesztõ határidõn belül helytállni tartozik a gazdasági
társaságnak azért, hogy a társasági szerzõdésben megjelölt
érték nem haladja meg a nem pénzbeli hozzájárulásnak a
szolgáltatás idején fennálló értékét. Azok a tagok, akik
valamely tag nem pénzbeli hozzájárulását tudomásuk ellenére a szolgáltatáskori értéket meghaladó értékkel fogadták el, a nem vagyoni szolgáltatást teljesítõvel együtt egyetemlegesen és korlátlanul felelnek a társaság felé az abból
származó károkért.
14. § (1) Ha a tag (részvényes) a társasági szerzõdésben
vállalt vagyoni hozzájárulását az ott meghatározott idõpontig nem szolgáltatja, a gazdasági társaság ügyvezetése
harmincnapos határidõ kitûzésével felhívja a teljesítésre.
A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a tagsági jogviszony megszûnését eredményezi.

(5) Ha a bíróság a (4) bekezdés alapján a társasági szerzõdés érvénytelenségét megállapítja, felhívja a társaság
tagjait – amennyiben ez lehetséges – az érvénytelenség
kiküszöbölésére. Ha erre nincs mód, a bíróság a társasági
szerzõdést a határozatában megjelölt idõpontig hatályossá
nyilvánítja, és szükség esetén felhívja a cégbíróságot törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatására. A bíróság
eljárásának részletes szabályait a Ctv. állapítja meg.

(2) A harmincnapos határidõ eredménytelen eltelte esetén a tagsági jogviszony a határidõ lejártát követõ napon
megszûnik. Errõl a gazdasági társaság ügyvezetése a tagot
(részvényest) írásban köteles értesíteni.

(6) A jogerõs cégbejegyzést követõen a társasági szerzõdés érvénytelenségének megállapítása nem érinti azon
kötelezettségek fennállását, amelyek a társaság terhére
vagy javára az érvénytelenség megállapításáig keletkeztek.

(3) Az a tag (részvényes), akinek tagsági jogviszonya a
(2) bekezdésben foglaltakra tekintettel szûnt meg, a
vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztása miatt a
gazdasági társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerinti felelõsséggel tartozik.

2. Cím

3. Cím

A tag (részvényes) vagyoni hozzájárulása

Az elõtársaság

13. § (1) A gazdasági társaság alapításához valamennyi
tag (részvényes) vagyoni hozzájárulása szükséges. A

15. § (1) A gazdasági társaság a társasági szerzõdés
ellenjegyzésének vagy közokiratba foglalásának napjától
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a létrehozni kívánt gazdasági társaság elõtársaságaként
mûködhet.
(2) A létrehozni kívánt gazdasági társaságnak a társasági szerzõdésben kijelölt vezetõ tisztségviselõi a létrehozni kívánt gazdasági társaság cégbejegyzéséig annak
nevében és javára járnak el, az elõtársasági jelleget azonban a cégbejegyzési eljárás alatt a gazdasági társaság iratain és a megkötött jogügyletek során a társaság elnevezéséhez fûzött „bejegyzés alatt” (,,b.a.”) toldattal kell jelezni. Az elõtársasági jelleg feltüntetésének elmulasztása esetén a megkötött jogügyletek – ha a cégbíróság a társaságot
nem jegyzi be – az alapítók által együttesen megkötött
ügyleteknek minõsülnek.
(3) Az elõtársaság üzletszerû gazdasági tevékenységet
csak a gazdasági társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követõen folytathat azzal, hogy a cégbejegyzésig
hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet.
16. § (1) A létrehozni kívánt gazdasági társaság cégneve
alatt az elõtársasági létszakaszában is jogképes. Az elõtársaságra a létrehozni kívánt gazdasági társaságra irányadó
szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy
a) tagjainak személyében – a törvény által elõírt eseteket kivéve – változás nem következhet be;
b) a társasági szerzõdés módosítására – a cégbíróság
általi hiánypótlásra történõ felhívás teljesítésének kivételével – nem kerülhet sor;
c) nem kezdeményezhetõ a tag kizárására irányuló per;
d) hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem
végezhet;
e) jogutód nélküli megszûnés, társasági formaváltás,
egyesülés vagy szétválás, továbbá közhasznú társasággá
alakulás nem határozható el;
f) gazdasági társaságot nem alapíthat, illetve abban tagként nem vehet részt.
(2) Ha a gazdasági társaságot a cégbíróság jogerõsen
bejegyzi, az elõtársasági létszakasz a cégbejegyzéssel
megszûnik, és az elõtársasági létszakaszban kötött jogügyletek a gazdasági társaság jogügyleteinek minõsülnek.
(3) Ha a gazdasági társaság cégbejegyzési kérelmét jogerõsen elutasítják, az errõl való tudomásszerzést követõen
az elõtársaság további jogokat nem szerezhet, kötelezettségeket nem vállalhat, és köteles mûködését haladéktalanul megszüntetni. E kötelezettség elmulasztásából származó károkért az elõtársaság vezetõ tisztségviselõi korlátlanul és egyetemlegesen felelnek. A mûködés megszüntetéséig vállalt kötelezettségekbõl eredõ tartozásokért a
tagok (részvényesek) a gazdasági társaság megszûnése
esetére irányadó szabályok szerint kötelesek helytállni. Ez
a szabály vonatkozik a tagok (részvényesek) egymás
közötti elszámolására is.
(4) Ha a létrehozni kívánt gazdasági társaságnál a tagok
(részvényesek) felelõssége a társaságot terhelõ kötelezettségekért korlátozott volt, és a tagok (részvényesek) helyt-

2006/1. szám

állása ellenére ki nem elégített követelések maradtak fenn,
e tartozásokért harmadik személyek irányában a létrehozni
kívánt gazdasági társaság vezetõ tisztségviselõi korlátlanul és egyetemlegesen kötelesek helytállni.

4. Cím
A gazdasági társaság alapításának
cégbírósági bejegyzése
17. § (1) A gazdasági társaság alapítását – ha a Ctv. ettõl
eltérõen nem rendelkezik – a társasági szerzõdés megkötésétõl számított legfeljebb harminc napon belül – bejegyzés
és közzététel végett – be kell jelenteni a cégbíróságnak. Ha
a gazdasági társaság létrejöttéhez alapítási engedély szükséges, a cégbírósági bejelentést az engedély kézhezvételétõl számított tizenöt napon belül kell teljesíteni. A gazdasági társaság a cégjegyzékbe való bejegyzésével, a bejegyzés napján jön létre.
(2) A gazdasági társaság feletti törvényességi felügyeletet a gazdasági társaság székhelye szerint illetékes cégbíróság látja el a Ctv. szabályai szerint.
(3) A gazdasági társaságra, valamint a gazdasági társaság tagjaira, vezetõ tisztségviselõire és felügyelõbizottsági
tagjaira vonatkozó, a cégnyilvántartás részét képezõ
jogok, tények és adatok nyilvánosak.

5. Cím
Szerzõdésmódosítás
18. § (1) Ha a társasági szerzõdés módosításáról a gazdasági társaság legfõbb szerve határoz, – ha e törvény másként nem rendelkezik – a tagok aláírására nincs szükség. A
legfõbb szerv határozatával módosított társasági szerzõdést külön okiratba vagy – törvény eltérõ rendelkezése
hiányában – a legfõbb szerv ülésérõl felvett jegyzõkönyvbe kell foglalni. A társasági szerzõdés módosítását a gazdasági társaság jogtanácsosa is ellenjegyezheti.
(2) A gazdasági társaság cégnevét, székhelyét, telephelyeit és fióktelepeit, valamint a társaság tevékenységi
köreit – ha a tagok ezt a társasági szerzõdésben nem zárták
ki – a társaság legfõbb szerve egyszerû szótöbbséggel is
módosíthatja.
(3) A társasági szerzõdés felhatalmazhatja a gazdasági
társaság ügyvezetését – a fõtevékenység megváltoztatása
kivételével – a (2) bekezdés szerinti döntések meghozatalára, és ezzel összefüggésben a társasági szerzõdés módosítására.
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(4) A társasági szerzõdés módosítását – ha a Ctv. ettõl
eltérõen nem rendelkezik – a változás megtörténtétõl
számított harminc napon belül kell bejelenteni a cégbíróságnak.

20. § (1) A legfõbb szerv a határozatait – ha törvény
vagy törvény felhatalmazása alapján a társasági szerzõdés
eltérõen nem rendelkezik – ülésein hozza meg. A társasági
szerzõdés módot adhat arra, hogy a tag (részvényes) vagy
meghatalmazottja a legfõbb szerv ülésén való személyes
részvétele helyett a tagsági jogaikat elektronikus hírközlõ
eszközök igénybevételével gyakorolja.

III. Fejezet

(2) A társasági szerzõdés – a számviteli törvény szerinti
beszámoló jóváhagyása kivételével – meghatározhatja
azon ügyeket, amelyekben a tagok ülés tartása nélkül írásban vagy más, a döntéshozatal során tett jognyilatkozatok
bizonyítására alkalmas eszköz felhasználásával határozhatnak. Ez esetben a társasági szerzõdésben kell meghatározni a döntéshozatal módját. Ha e törvény kivételt nem
tesz, bármely tag kérésére a legfõbb szerv ülését össze kell
hívni.

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZERVEIRE,
VEZETÕ TISZTSÉGVISELÕIRE VONATKOZÓ
KÖZÖS SZABÁLYOK
1. Cím
A gazdasági társaság legfõbb szerve
19. § (1) A gazdasági társaság legfõbb szerve közkereseti és betéti társaságoknál a tagok gyûlése, korlátolt felelõsségû társaságnál a taggyûlés, részvénytársaságnál a
közgyûlés. Az egyesülés legfõbb szerve a taggyûlés.
(2) A legfõbb szerv ülésén a gazdasági társaság tagjai
(részvényesei), valamint – szavazati jog nélkül – a jogszabály vagy a társasági szerzõdés rendelkezései alapján
meghívottak vehetnek részt. A gazdasági társaság minden
tagja (részvényese) jogosult a legfõbb szerv tevékenységében részt venni.
(3) A gazdasági társaság legfõbb szervének feladata
elsõsorban a társaság alapvetõ, stratégiai ügyeiben való
döntés. A legfõbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozó
ügyeket az egyes gazdasági társasági formákra vonatkozó
rendelkezések határozzák meg.
(4) Gazdasági társaság alapításakor a vezetõ tisztségviselõket, a felügyelõbizottság tagjait, valamint a könyvvizsgálót az alapítók (tagok, részvényesek) a társasági
szerzõdésben jelölik ki. Ezt követõen – ha e törvény kivételt nem tesz – a vezetõ tisztségviselõket, a felügyelõbizottsági tagokat és a könyvvizsgálót a legfõbb szerv
választja, és ezen személyek nevét a társasági szerzõdésnek nem kell tartalmaznia.
(5) Egyszemélyes korlátolt felelõsségû társaságnál,
illetve részvénytársaságnál taggyûlés (közgyûlés) nem
mûködik, és a gazdasági társaság legfõbb szervének e törvényben, illetve a társasági szerzõdésben meghatározott
hatáskörében az egyedüli tag (részvényes) írásban határoz.
(6) A gazdasági társaság legfõbb szerve, illetve felhatalmazása alapján a társaság ügyvezetõ szerve a társaságnál a
döntések elõkészítése érdekében az e törvényben szabályozott társasági szervek mellett más szervek (pl. bizottság, tanácsadó testület) mûködését is lehetõvé teheti.
E szervek tevékenysége nem érinti az e törvény szerinti
társasági szervek hatáskörét és felelõsségét.

(3) A legfõbb szerv ülése szabályszerû összehívás nélkül is megtartható, illetve azon határozat hozható, ha valamennyi tag jelen van és az ülés megtartásához hozzájárul.
A társasági szerzõdés és a zártkörûen mûködõ részvénytársaság alapszabálya lehetõvé teheti, hogy a tagok (részvényesek) a nem szabályosan összehívott, illetve megtartott ülésen elfogadott határozatot – legkésõbb az ülés napjától számított harminc napon belül – egyhangú határozattal érvényesnek ismerjék el.
(4) A legfõbb szerv az ülésére szóló meghívóban (hirdetményben) nem szereplõ kérdéseket csak akkor tárgyalhatja meg, ha az ülésén valamennyi tag (részvényes) jelen
van, és egyhangúlag hozzájárul a kérdés megtárgyalásához.
(5) Ha a gazdasági társaság tagja (részvényese) törvény
vagy a társasági szerzõdés rendelkezései szerint valamely
ügyben nem szavazhat, az érintett tagot (részvényest) az
e kérdésben történõ határozathozatal során a határozatképesség megállapításánál számításon kívül kell hagyni. A
határozat meghozatalánál nem szavazhat az a tag (részvényes), akit a határozat kötelezettség vagy felelõsség alól
mentesít, vagy a gazdasági társaság rovására másfajta
elõnyben részesít, az, akivel a határozat szerint szerzõdést
kell kötni, aki ellen pert kell indítani, valamint az, akinek a
társasággal fennálló társasági jogi jogviszonyának létesítésére, tartalmára vagy megszûnésére a határozat vonatkozik.
(6) A legfõbb szerv határozatait – ha törvény vagy a társasági szerzõdés eltérõen nem rendelkezik – a jelen lévõ
tagok (részvényesek) szavazatainak egyszerû többségével
hozza meg.
(7) Azok a tagok (részvényesek), akik olyan határozatot
hoztak, amelyrõl tudták, vagy az általában elvárható gondosság mellett tudhatták volna, hogy az a gazdasági társaság jelentõs érdekeit nyilvánvalóan sérti – ha törvény kivételt nem tesz –, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek
a társasággal szemben az ebbõl eredõ kárért.
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2. Cím
A gazdasági társaság ügyvezetése

21. § (1) A gazdasági társaság ügyvezetését – a gazdasági társaságok egyes formáira vonatkozó rendelkezések
szerint – a társaság vezetõ tisztségviselõi vagy a vezetõ
tisztségviselõkbõl álló testület látja el. E törvény alkalmazásában ügyvezetésnek minõsül a társaság irányításával
összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek törvény vagy a társasági szerzõdés alapján
nem tartoznak a társaság legfõbb szervének vagy más társasági szervnek a hatáskörébe.
(2) A közkereseti és a betéti társaság ügyvezetését az
üzletvezetésre jogosult tag vagy tagok vezetõ tisztségviselõként látják el.
(3) A korlátolt felelõsségû társaság ügyvezetését egy
vagy több ügyvezetõ látja el.
(4) A részvénytársaság ügyvezetését – kivéve, ha a zártkörûen mûködõ részvénytársaság alapszabálya az igazgatóság hatáskörét egy vezetõ tisztségviselõre (vezérigazgató – 247. §) ruházta – az igazgatóság mint testület látja
el. A nyilvánosan mûködõ részvénytársaság alapszabálya
úgy is rendelkezhet, hogy igazgatótanács látja el egységesen az ügyvezetési és az ellenõrzési funkciókat (egységes
irányítási rendszerû részvénytársaság). Ez esetben a részvénytársaságnál felügyelõbizottság nem mûködik, és az
igazgatótanács tagjai minõsülnek vezetõ tisztségviselõknek.
(5) Az egyesülésnél – a társasági szerzõdés elõírásai
szerint – az igazgató vezetõ tisztségviselõként vagy az
igazgatóság mint testület látja el az ügyvezetési teendõket.
22. § (1) Vezetõ tisztségviselõ – a közkereseti és a betéti
társaság kivételével – csak természetes személy lehet. A
vezetõ tisztségviselõ a társaság belsõ mûködése körében a
társasággal, illetve annak testületeivel, valamint más tisztségviselõivel kapcsolatos feladatait csak személyesen láthatja el, képviseletnek nincs helye.
(2) A vezetõ tisztségviselõt ezen minõségében megilletõ jogokra és az õt terhelõ kötelezettségekre az e törvény szerinti társasági jogi jogviszony az irányadó azzal,
hogy az így nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megbízási szerzõdésre vonatkozó szabályait kell megfelelõen
alkalmazni. Vezetõi tisztségviselõ ezen megbízatását
munkaviszonyban nem láthatja el.
(3) A vezetõ tisztségviselõ feladatát önállóan látja el.
E minõségében csak a jogszabályoknak, a társasági szerzõdésnek, valamint a társaság legfõbb szerve határozatainak van alávetve, és – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – a gazdasági társaság tagjai (részvényesei) által nem
utasítható.
(4) Egyszemélyes gazdasági társaságnál az egyedüli tag
(részvényes) a vezetõ tisztségviselõ részére írásban utasí-
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tást adhat, amelyet a vezetõ tisztségviselõ végrehajtani
köteles, de ez esetben mentesül a 30. §-ban foglalt felelõsség alól.
(5) A társaság legfõbb szerve csak abban az esetben és
körben vonhatja el a vezetõ tisztségviselõknek, illetve az
ügyvezetõ testületnek a társaság ügyvezetése körébe tartozó hatáskörét, amennyiben ezt e törvény vagy a társasági
szerzõdés lehetõvé teszi.
23. § (1) Nem lehet gazdasági társaság vezetõ tisztségviselõje az, akit bûncselekmény elkövetése miatt jogerõsen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett
elõélethez fûzõdõ hátrányos jogkövetkezmények alól nem
mentesült.
(2) Akit jogerõs bírói ítélettel a vezetõ tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt nem lehet vezetõ
tisztségviselõ. Akit valamely más foglalkozástól jogerõs
bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban
megjelölt tevékenységet fõtevékenységként folytató gazdasági társaságban nem lehet vezetõ tisztségviselõ.
(3) A gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során
való törlését követõ két évig nem lehet más gazdasági társaság vezetõ tisztségviselõje az a személy, aki a törlést
megelõzõ naptári évben a gazdasági társaságnál vezetõ
tisztségviselõ volt.
24. § (1) Ha a társasági szerzõdés másként nem rendelkezik, a vezetõ tisztségviselõket határozott idõre, de legfeljebb öt évre kell megválasztani, illetve a társasági szerzõdésben kijelölni. Ha a társasági szerzõdésben a vezetõ
tisztségviselõi megbízás idõtartamáról a tagok (részvényesek) nem rendelkeznek, a vezetõ tisztségviselõt öt évre
megválasztottnak kell tekinteni, kivéve, ha a gazdasági
társaság ennél rövidebb idõtartamra jött létre.
(2) A vezetõ tisztségviselõi megbízás az érintett személy általi elfogadással jön létre. A vezetõ tisztségviselõk
újraválaszthatók és a társaság legfõbb szerve által bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívhatók.
(3) A vezetõ tisztségviselõ az új vezetõ tisztségviselõi
megbízás elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezetõ tisztségviselõ vagy felügyelõbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
25. § (1) A vezetõ tisztségviselõ – a nyilvánosan mûködõ részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhet részesedést a gazdasági társaságéval
azonos tevékenységet fõtevékenységként megjelölõ más
gazdálkodó szervezetben [Ptk. 685. § c) pont], továbbá
nem lehet vezetõ tisztségviselõ a társaságéval azonos fõtevékenységet végzõ más gazdasági társaságban, illetve
szövetkezetben, kivéve, ha ezt az érintett gazdasági társaság társasági szerzõdése lehetõvé teszi vagy a gazdasági
társaság legfõbb szerve ehhez hozzájárul.
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(2) A vezetõ tisztségviselõ és közeli hozzátartozója
[Ptk. 685. § b) pont], valamint élettársa nem köthet a saját
nevében vagy javára a gazdasági társaság fõtevékenysége
körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt a társasági szerzõdés megengedi.
(3) A társasági szerzõdés úgy is rendelkezhet, hogy az
(1)–(2) bekezdésben foglalt tilalom a gazdasági társasággal azonos tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet
[Ptk. 685. § c) pont], illetve a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügylet tekintetében áll fenn.
(4) A gazdasági társaság vezetõ tisztségviselõje és
közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], valamint élettársa ugyanannál a társaságnál a felügyelõbizottság tagjává nem választható meg.
(5) Az (1)–(4) bekezdésben foglalt szabályok megszegésével a gazdasági társaságnak okozott kár megtérítésére
vonatkozó igényt a társaság a kár bekövetkeztétõl számított egy éven belül érvényesítheti a vezetõ tisztségviselõvel szemben.
26. § (1) A gazdasági társaság alapításának, a társasági
szerzõdés módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett
jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának,
valamint törvényben elõírt más adatoknak a cégbírósági
bejelentése a vezetõ tisztségviselõk kötelezettsége.
(2) A vezetõ tisztségviselõk korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társasággal szemben azokért a károkért,
amelyek a bejelentett adat, jog vagy tény valótlanságából,
illetve a bejelentés késedelmébõl vagy elmulasztásából
származnak.
27. § (1) A vezetõ tisztségviselõk kötelesek a gazdasági
társaság üzleti titkait (Ptk. 81. §) megõrizni.
(2) A vezetõ tisztségviselõk – ha e törvény másként nem
rendelkezik – kötelesek a tagok (részvényesek) kérésére a
társaság ügyeirõl felvilágosítást adni, a társaság üzleti
könyveibe és irataiba való betekintést lehetõvé tenni. Ha
e kérelemnek nem tesznek eleget, az érdekelt tag (részvényes) kérelmére a cégbíróság törvényességi felügyeleti
eljárás keretében kötelezheti a gazdasági társaságot a felvilágosításra, illetve a betekintés biztosítására.
(3) A tagok (részvényesek) (2) bekezdés szerinti joggyakorlásának rendeltetésszerûnek kell lennie és nem sértheti a gazdasági társaság méltányos üzleti érdekeit, illetve
üzleti titkait.
28. § (1) A gazdasági társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat – ha a társasági szerzõdés eltérõen nem rendelkezik – a vezetõ tisztségviselõ gyakorolja.
Ha a társaságnál ügyvezetõ testület mûködik, a társasági
szerzõdésben, a társasági szerzõdés ilyen rendelkezése
hiányában pedig az ügyvezetõ testület ügyrendjében kell
rendelkezni a munkáltatói jogok gyakorlásának a testület
tagjai közti megosztásáról.
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(2) A társasági szerzõdés vagy a társaság legfõbb szervének határozata a munkáltatói jogok gyakorlását több
vezetõ tisztségviselõ esetében az egyik vezetõ tisztségviselõre, illetve más, a gazdasági társasággal munkaviszonyban álló személyre ruházhatja át.
29. § (1) A gazdasági társaságot törvényes képviselõként a vezetõ tisztségviselõk képviselik harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok
elõtt. A vezetõ tisztségviselõk törvényen alapuló szervezeti képviseleti jogát a társasági szerzõdés korlátozhatja,
illetve több vezetõ tisztségviselõ között megoszthatja. A
képviseleti jog korlátozása, illetve megosztása harmadik
személyekkel szemben nem hatályos.
(2) A vezetõ tisztségviselõk az ügyek meghatározott
csoportjaira nézve a gazdasági társaság munkavállalóit
képviseleti joggal ruházhatják fel.
(3) A gazdasági társaságot a társaság vezetõ tisztségviselõje, valamint cégvezetõje (32. §) írásban cégjegyzés
útján képviseli. Ha törvény vagy a társasági szerzõdés
másként nem rendelkezik, a vezetõ tisztségviselõk és a
cégvezetõ cégjegyzési joga – a bankszámla feletti rendelkezés tekintetében is – önálló, az egyéb képviselõk cégjegyzésének érvényességéhez pedig két képviseleti joggal
rendelkezõ személy együttes aláírására van szükség. A társasági szerzõdés úgy is rendelkezhet, hogy meghatározott
munkakört betöltõ munkavállaló cégjegyzési joga önálló,
valamint hogy a vezetõ tisztségviselõ, illetve a cégvezetõ
valamelyik képviseletre feljogosított munkavállalóval
együttesen jogosult a gazdasági társaság cégjegyzésére.
30. § (1) A társaság felelõs azért a kárért, amelyet vezetõ
tisztségviselõje e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott.
(2) A vezetõ tisztségviselõk a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltõ személyektõl általában
elvárható gondossággal – és ha e törvény kivételt nem
tesz –, a gazdasági társaság érdekeinek elsõdlegessége
alapján kötelesek ellátni. A vezetõ tisztségviselõk a polgári jog általános szabályai szerint felelnek a gazdasági
társasággal szemben a jogszabályok, a társasági szerzõdés,
illetve a gazdasági társaság legfõbb szerve által hozott
határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik felróható
megszegésével a társaságnak okozott károkért.
(3) A gazdasági társaság fizetésképtelenségével fenyegetõ helyzet bekövetkeztét követõen, a vezetõ tisztségviselõk ügyvezetési feladataikat a társaság hitelezõi érdekeinek elsõdlegessége alapján kötelesek ellátni. Külön törvény e követelmény felróható megszegése esetére, ha a
gazdasági társaság fizetésképtelenné vált, elõírhatja a
vezetõ tisztségviselõk hitelezõkkel szembeni helytállási
kötelezettségét.
(4) Együttes képviseleti joggal rendelkezõ vezetõ tisztségviselõk, illetve testületi ügyvezetés esetén a vezetõ
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tisztségviselõk gazdasági társasággal szembeni kártérítési
felelõssége a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai
szerint egyetemleges. Ha a kárt a testületi ügyvezetés határozata okozta, mentesül a felelõsség alól az a tag, aki a
döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott.

(2) Ha a gazdasági társaság székhelyétõl eltérõ telephelyen vagy fióktelepen is folytat tevékenységet, az általános
jogosítvánnyal rendelkezõ cégvezetõn, illetve cégvezetõkön kívül a telephelyeken, illetve fióktelepeknél is mûködhet cégvezetõ.

(5) A társasági szerzõdés elõírhatja, hogy a társaság legfõbb szerve évente tûzze napirendjére a vezetõ tisztségviselõk elõzõ üzleti évben végzett munkájának értékelését,
és határozzon a vezetõ tisztségviselõk részére megadható
felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a
legfõbb szerv igazolja, hogy a vezetõ tisztségviselõk az
értékelt idõszakban munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsõdlegességét szem elõtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerõsen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul
szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

(3) A cégvezetõre a 23. §-ban, a 25. §-ban és a 27. §-ban
foglalt elõírásokat megfelelõen alkalmazni kell.

(6) A gazdasági társaság jogutód nélkül való megszûnése után a vezetõ tisztségviselõkkel szembeni kártérítési
igényt – a jogerõs cégbírósági törléstõl számított egy éves
jogvesztõ határidõn belül – a társaság cégbírósági törlésének idõpontjában tagsági jogviszonyban álló tagok (részvényesek) érvényesíthetik. Ha a tag (részvényes) felelõssége a gazdasági társaság kötelezettségeiért a társaság
fennállása alatt korlátozott volt, a kártérítési igényt a tag
(részvényes) a társaság megszûnésekor felosztott vagyonból az õt megilletõ rész arányában érvényesítheti.
31. § (1) Megszûnik a vezetõ tisztségviselõi jogviszony
a) a megbízás idõtartamának lejártával,
b) visszahívással,
c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
d) lemondással,
e) ha a tisztségviselõ meghal,
f) külön törvényben meghatározott esetben.
(2) A vezetõ tisztségviselõ tisztségérõl bármikor
lemondhat, ha azonban a gazdasági társaság mûködõképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétõl számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a gazdasági társaság legfõbb szerve az új vezetõ
tisztségviselõ megválasztásáról e határidõ elteltét megelõzõen gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna. A
lemondás hatályossá válásáig a vezetõ tisztségviselõ a
halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen
intézkedések megtételében köteles részt venni.
32. § (1) Ha ezt a társasági szerzõdés lehetõvé teszi, a
társaság legfõbb szerve a vezetõ tisztségviselõk tevékenységének segítése érdekében egy vagy több cégvezetõ kinevezésérõl határozhat. A cégvezetõ olyan munkavállaló,
aki a vezetõ tisztségviselõk rendelkezései alapján irányítja
a társaság folyamatos mûködését. A cégvezetõ feladatkörében a gazdasági társaság érdekeinek elsõdlegessége
alapján köteles eljárni. A cégvezetõ tevékenysége nem
érinti a vezetõ tisztségviselõk társasággal szembeni 30. §
szerinti felelõsségét.

(4) A cégvezetõ részére a társaság legfõbb szerve általános képviseleti és önálló cégjegyzési jogot biztosíthat,
valamint elõírhatja a 26. §-ban foglalt feladatok ellátását.
A cégvezetõ és a képviseletre jogosult más munkavállalók
képviseleti jogukat másra nem ruházhatják át.

3. Cím
A gazdasági társaság mûködésének tulajdonosi
és közérdekvédelmi ellenõrzése
Felügyelõbizottság
33. § (1) A tagok (részvényesek) a gazdasági társaság
ügyvezetésének ellenõrzése céljából jogosultak – a (2) bekezdés szerinti esetekben pedig kötelesek – társasági szerzõdésükben felügyelõbizottság létrehozását elõírni.
(2) Kötelezõ a felügyelõbizottság létrehozása:
a) a nyilvánosan mûködõ részvénytársaság esetében,
kivéve, ha a részvénytársaság az egységes irányítási rendszer szabályai szerint mûködik;
b) zártkörûen mûködõ részvénytársaság esetében, ha
azt a szavazati jogok legalább öt százalékával rendelkezõ
alapítók, illetve tagok (részvényesek) kérik;
c) a társaság formájára és mûködésének módjára tekintet nélkül, ha azt törvény a köztulajdon védelme érdekében
vagy a társaság által folytatott tevékenységre figyelemmel
elõírja;
d) ha e törvény a munkavállalókat megilletõ ellenõrzési
jogok gyakorlása érdekében így rendelkezik (38. §).
34. § (1) A felügyelõbizottság legalább három, legfeljebb tizenöt tagból áll.
(2) A felügyelõbizottság testületként jár el. A felügyelõbizottság – ha törvény vagy a társasági szerzõdés eltérõen
nem rendelkezik – tagjai sorából választ elnököt, szükség
esetén elnökhelyettest. A felügyelõbizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább három tag
jelen van; határozatát a jelenlévõk egyszerû szótöbbségével hozza.
(3) A felügyelõbizottság tagjai személyesen kötelesek
eljárni, képviseletnek a felügyelõbizottsági tevékenységben nincs helye. A felügyelõbizottság tagját e minõségében a gazdasági társaság tagjai (részvényesei), illetve
munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelõbizottság tagjai

2006/1. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

a társaság legfõbb szerve ülésén tanácskozási joggal
vehetnek részt.
(4) A felügyelõbizottság az ügyrendjét maga állapítja
meg, amelyet a gazdasági társaság legfõbb szerve hagy
jóvá. A felügyelõbizottság ügyrendje lehetõvé teheti, hogy
a felügyelõbizottság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlõ eszköz közvetítésével
vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes
szabályait az ügyrendben meg kell állapítani.
(5) Ha a felügyelõbizottság tagjainak száma a társasági
szerzõdésben meghatározott létszám alá csökken, vagy
nincs, aki az ülését összehívja, a gazdasági társaság ügyvezetése a felügyelõbizottság rendeltetésszerû mûködésének
helyreállítása érdekében köteles összehívni a társaság legfõbb szervének ülését.
35. § (1) A felügyelõbizottság egyes ellenõrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az
ellenõrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
(2) A felügyelõbizottság a vezetõ tisztségviselõktõl,
illetve a gazdasági társaság vezetõ állású munkavállalóitól
felvilágosítást kérhet, amelyet a társasági szerzõdésben
meghatározott módon és határidõn belül kell teljesíteni. A
felügyelõbizottság a társaság könyveit és iratait – ha szükséges, szakértõk bevonásával – megvizsgálhatja.
(3) Ha a gazdasági társaságnál felügyelõbizottság mûködik, a számviteli törvény szerinti beszámolóról a gazdasági társaság legfõbb szerve csak a felügyelõbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
(4) Ha a felügyelõbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági szerzõdésbe,
illetve a gazdasági társaság legfõbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság,
illetve a tagok (részvényesek) érdekeit, összehívja a gazdasági társaság legfõbb szervének rendkívüli ülését, és
javaslatot tesz annak napirendjére.
36. § (1) A felügyelõbizottsági tagok megbízatásának
idõtartama eltérhet attól az idõtartamtól, amelyre vonatkozóan a gazdasági társaság legfõbb szerve a vezetõ tisztségviselõket megválasztotta. Ha a társasági szerzõdés
alapján a társaság legfõbb szerve a vezetõ tisztségviselõket
határozatlan idõre választja, úgy a felügyelõbizottság tagjai is határozatlan idõre választhatók.
(2) A 38. §-ban szabályozott munkavállalói képviselet
kivételével a gazdasági társaság munkavállalói nem válhatnak a felügyelõbizottság tagjává.
(3) Egyebekben a felügyelõbizottsági tagság keletkezésére és megszûnésére – ha törvény eltérõen nem rendelkezik – e törvény 23–24. és 31. §-át, a jogviszony tartalmára a 25. § és a 27. § (1) bekezdésének rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell.
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(4) A felügyelõbizottsági tagok – a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint – korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a
társaságnak az ellenõrzési kötelezettségük megszegésével
okozott károkért.
37. § (1) A zártkörûen mûködõ részvénytársaság alapszabálya, illetve a korlátolt felelõsségû társaság társasági
szerzõdése az igazgatóság tagjai, illetve az ügyvezetõk
megválasztásának, visszahívásának, díjazása megállapításának jogát a felügyelõbizottságra ruházhatja át, továbbá
egyes ügydöntõ határozatok meghozatalát a felügyelõbizottság elõzetes jóváhagyásához kötheti (ügydöntõ felügyelõbizottság). Ez esetben az ügyvezetés körében ellátott funkciók tekintetében a felügyelõbizottság tagjai is
vezetõ tisztségviselõnek minõsülnek.
(2) Ha a felügyelõbizottság az (1) bekezdés szerinti jogkörében eljárva a határozat jóváhagyását megtagadta, a
gazdasági társaság igazgatósága, illetve vezetõ tisztségviselõje jogosult a társaság legfõbb szervének összehívására. Ez esetben a legfõbb szerv a felügyelõbizottság határozatát megváltoztathatja.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott ügydöntõ határozatok meghozatalával a társaságnak okozott károkért a
vezetõ tisztségviselõk és a felügyelõbizottság tagjai a társaság irányában egyetemleges felelõsséggel tartoznak a
Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint.
38. § (1) Ha a gazdasági társaság teljes munkaidõben
foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a
200 fõt meghaladja, a munkavállalók – az üzemi tanácsnak
a társaság ügyvezetésével kötött eltérõ megállapodása hiányában – jogosultak részt venni a gazdasági társaság mûködésének ellenõrzésében. Ebben az esetben a felügyelõbizottság tagjainak egyharmada a munkavállalók képviselõibõl áll. Ha a tagok számának egyharmada tört számot
eredményez, a felügyelõbizottság tagjainak számát a munkavállalókra kedvezõbb módon kell megállapítani.
(2) Ha a nyilvánosan mûködõ részvénytársaság az egységes irányítási rendszer szabályai szerint mûködik, a
munkavállalókat a társaság ügyvezetése ellenõrzésében
– az alapszabályban foglaltak szerint – megilletõ jogok
gyakorlásának módjáról az igazgatótanács és az üzemi
tanács állapodik meg egymással.
(3) Ha a gazdasági társaság olyan szervezetbõl jön létre
átalakulással, amelynél a felügyelõbizottságban nem volt
munkavállalói képviselet, de az (1) bekezdésben megjelölt
feltételek fennállnak, a társasági szerzõdésben biztosítani
kell, hogy a munkavállalók az átalakulás után a felügyelõbizottság mûködésében azonnal részt vehessenek.
(4) A felügyelõbizottságban részt vevõ munkavállalói
küldött – az üzleti titok körén kívül – tájékoztatni köteles
az üzemi tanácson keresztül a munkavállalók közösségét a
felügyelõbizottság tevékenységérõl.
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39. § (1) A munkavállalói képviselõket a felügyelõbizottságba az üzemi tanács jelöli a munkavállalók sorából,
a gazdasági társaságnál mûködõ szakszervezetek véleményének meghallgatása után.
(2) Az üzemi tanács által jelölt személyeket a gazdasági
társaság legfõbb szerve köteles a jelölést követõ elsõ ülésén a felügyelõbizottság tagjává választani, kivéve, ha a
jelöltekkel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn.
Ebben az esetben újabb jelölést kell kérni.
(3) A felügyelõbizottságban a munkavállalói küldötteket a többi taggal azonos jogok illetik meg, és azonos kötelezettségek terhelik. Ha a munkavállalói küldöttek véleménye a felügyelõbizottság többségi álláspontjától egyhangúlag eltér, a munkavállalók kisebbségi álláspontját a
gazdasági társaság legfõbb szervének ülésén ismertetni
kell.
(4) A munkavállalói küldöttet megilleti a Munka Törvénykönyve alapján az üzemi tanács tagját megilletõ munkajogi védelem.
(5) A munkavállalói küldött munkaviszonyának megszûnése esetén felügyelõbizottsági tagsága is megszûnik.
(6) A munkavállalói küldöttet a gazdasági társaság legfõbb szerve csak az üzemi tanács javaslatára hívhatja
vissza, kivéve, ha az üzemi tanács a törvényben meghatározott kizáró ok ellenére a társasági szerzõdésben meghatározott határidõn belül nem tesz eleget visszahívási,
illetve az új küldöttre vonatkozó javaslattételi kötelezettségének.

Könyvvizsgáló
40. § (1) A gazdasági társaság legfõbb szerve által
választott könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a
számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat
elvégzésérõl, és ennek során mindenekelõtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény
szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és
pénzügyi helyzetérõl, mûködésének eredményérõl.
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határozza a könyvvizsgálóval kötendõ szerzõdés lényeges
elemeinek tartalmát.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívül is kötelezõ a
könyvvizsgáló választása a részvénytársaságnál, valamint
ha azt a törvény a köztulajdon védelme érdekében elõírja.
(3) A társaság könyvvizsgálójává az választható, aki az
erre vonatkozó jogszabály szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. Egyebekben a könyvvizsgálóra
vonatkozó szakmai képesítési és etikai követelményeket,
valamint az összeférhetetlenségi szabályokat külön törvény állapítja meg.
(4) Ha a társaság legfõbb szerve jogi személyt választ a
társaság könyvvizsgálójává, úgy a jogi személynek ki kell
jelölnie azt a tagját, vezetõ tisztségviselõjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelõs. A személyében felelõs könyvvizsgáló helyettesítésére – tartós távolléte esetére – helyettes könyvvizsgáló is kijelölhetõ.
(5) Nem lehet könyvvizsgáló a gazdasági társaság alapítója, illetve tagja (részvényese). Nem választható könyvvizsgálóvá a társaság vezetõ tisztségviselõje, felügyelõbizottsági tagja, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa, továbbá a társaság
munkavállalója, e jogviszonya, illetve minõsége fennállta
idején, valamint annak megszûnésétõl számított három
évig.
42. § (1) A társaság legfõbb szervének a társaság könyvvizsgálóját határozott idõre, de legfeljebb öt évre kell megválasztani. A könyvvizsgáló megbízatásának idõtartama
nem lehet rövidebb, mint az õt megválasztó taggyûléstõl
(közgyûléstõl) az üzleti év számviteli törvény szerinti
beszámolóját elfogadó taggyûlésig (közgyûlésig) terjedõ
azon idõszak, amelynek a felülvizsgálatára megválasztották. A társasági könyvvizsgáló visszahívására nem adhatnak alapot a független könyvvizsgálói jelentésben tett
megállapítások vagy a társaság számviteli törvény szerinti
beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának az elutasítása.
(2) Külön törvény a társasági könyvvizsgáló újraválasztását kizárhatja.

(2) A könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság
részére olyan szolgáltatást, amely az (1) bekezdés szerinti
közérdekvédelmi feladata tárgyilagos és független módon
történõ ellátását veszélyeztetheti. Külön törvény határozza
meg a társaság könyvvizsgálója által végezhetõ kiegészítõ
tevékenységek körét, a szolgáltatásnyújtás feltételeit és
korlátait.

(3) A könyvvizsgálói megbízás elfogadásának az minõsül, ha a könyvvizsgáló megválasztását követõ kilencven
napon belül megbízási szerzõdést köt a gazdasági társaság
ügyvezetésével. A határidõ eredménytelen elteltével a
könyvvizsgáló megválasztása hatálytalanná válik és a legfõbb szervnek másik könyvvizsgálót kell választania.

41. § (1) Ha a számviteli törvény a gazdasági társaság
számára a könyvvizsgálati szolgáltatás igénybevételét
kötelezõvé teszi, vagy azt a gazdasági társaság társasági
szerzõdése egyébként elõírja, a gazdasági társaság legfõbb
szerve megválasztja a társaság könyvvizsgálóját és meg-

43. § (1) A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a gazdasági társaság könyveibe betekinthet, a vezetõ tisztségviselõktõl, illetve a társaság munkavállalóitól
felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerzõdéseit megvizsgálhatja.
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(2) Ha a gazdasági társaságnál felügyelõbizottság mûködik, a bizottság kezdeményezheti a társasági könyvvizsgálónak a bizottság ülésén történõ meghallgatását. A
könyvvizsgáló is kérheti, hogy a felügyelõbizottság az
általa javasolt ügyet tûzze napirendjére, illetve, hogy a
felügyelõbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehessen.
(3) A gazdasági társaság könyvvizsgálója az (1)–(2) bekezdésben foglaltakkal összefüggõ eljárása során sem alakíthat ki olyan szakmai együttmûködést a társaság ügyvezetésével, amely a könyvvizsgálati feladatok pártatlan
elvégzését veszélyeztetheti.
(4) A könyvvizsgáló köteles a gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megõrizni.
44. § (1) A gazdasági társaság könyvvizsgálóját a társaság legfõbb szervének a társaság számviteli törvény
szerinti beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni.
A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni.
(2) Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként
tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentõs csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel,
amely a vezetõ tisztségviselõk vagy a felügyelõbizottság
tagjainak e törvényben meghatározott felelõsségét vonja
maga után, köteles a gazdasági társaság legfõbb szervének
összehívását kezdeményezni. Ha a legfõbb szerv ülésének
összehívására nem kerül sor, illetve a jogszabályok által
megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló
errõl a társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti.
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(3) A jogsértõ társasági határozat bírósági felülvizsgálata iránti pert a határozatról való tudomásszerzéstõl számított harminc napon belül a gazdasági társaság ellen kell
megindítani. A határozat meghozatalától számított kilencvennapos jogvesztõ határidõ elteltével a határozatot akkor
sem lehet keresettel megtámadni, ha a perlésre jogosulttal
azt nem közölték, illetve arról addig nem szerzett tudomást.
(4) A keresetindítás joga érvényesen nem zárható ki, de
nem illeti meg azt a személyt, aki – a tévedés, a megtévesztés és a jogellenes fenyegetés eseteit kivéve – a határozat
meghozatalához szavazatával hozzájárult.
(5) A keresetindításnak a határozat végrehajtására
halasztó hatálya nincs, de a bíróság a határozat végrehajtását felfüggesztheti. E végzés ellen fellebbezésnek nincs
helye, azonban a döntést a bíróság kérelemre maga is megváltoztathatja. A társasági határozat bírósági felülvizsgálata iránti perben bírósági meghagyás nem bocsátható ki.
46. § (1) Ha a felülvizsgálatot a gazdasági társaság vezetõ tisztségviselõje kezdeményezi és a gazdasági társaságnak nincs olyan vezetõ tisztségviselõje, aki a társaságot
képviselhetné, a perben a társaságot a felügyelõbizottság
által kijelölt felügyelõbizottsági tag képviseli. Ha a gazdasági társaságnak nincs felügyelõbizottsága, vagy a felügyelõbizottság valamennyi tagja felperesként perben áll,
a bíróság a társaság képviseletére ügygondnokot rendel ki.
(2) A jogsértõ határozatot a bíróság hatályon kívül
helyezi.
(3) A jogsértõ társasági határozat felülvizsgálata során
hozott bírósági határozat hatálya azokra a tagokra (részvényesekre) is kiterjed, akik nem álltak perben.

IV. Fejezet
TÁRSASÁGI HATÁROZATOK
BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA.
A KISEBBSÉGI JOGOK VÉDELME.
HITELEZÕVÉDELEM
1. Cím
Társasági határozatok bírósági felülvizsgálata, kizárás
45. § (1) A gazdasági társaság bármely tagja (részvényese) kérheti a társaság szervei által hozott határozatok
bírósági felülvizsgálatát arra hivatkozással, hogy a határozat e törvény vagy más jogszabály rendelkezéseibe, illetve
a társasági szerzõdésbe ütközik.
(2) A gazdasági társaság legfõbb szerve által hozott
határozat bírósági felülvizsgálatát – az (1) bekezdés szerinti jogsértésre hivatkozással – a társaság bármely vezetõ
tisztségviselõje, illetve a felügyelõbizottság bármely tagja
is kezdeményezheti.

47. § (1) A gazdasági társaság tagját a bíróság a gazdasági társaságnak a tag ellen indított keresete alapján kizárja a társaságból, ha a tagnak a társaságban maradása a
társaság céljának elérését nagymértékben veszélyeztetné.
(2) Nem indítható kizárásra irányuló kereset a részvényes ellen. A tag nem zárható ki a gazdasági társaságból,
ha a gazdasági társaságnak csak két tagja van. Nem zárható ki az a tag, aki legalább a szavazatok háromnegyedével rendelkezik.
(3) A perindításról a gazdasági társaság legfõbb szerve
háromnegyedes szótöbbséggel határoz. A határozatot írásba kell foglalni. Az érintett tag a perindítás kérdésében
nem szavazhat. A keresetet a határozat meghozatalától
számított tizenöt napos jogvesztõ határidõn belül lehet
elõterjeszteni.
(4) A perindítást elhatározó társasági határozat bírósági
felülvizsgálata iránt külön per nem indítható, annak jogsértõ voltára azonban a kizárási perben az alperes hivatkozhat.
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48. § (1) A tag kizárása iránti perben a tárgyalást – ha
egyéb intézkedésre nincs szükség – legkésõbb a keresetlevélnek a bírósághoz történõ érkezésétõl, választottbírósági
eljárás esetében a tanács megalakulásától számított tizenötödik napra kell kitûzni.
(2) A tag kizárása iránti kereset más keresettel nem kapcsolható össze, keresetváltoztatásnak, viszontkereset elõterjesztésének nincs helye. A felperes az eredetileg elõterjesztett kereseti tényálláshoz képest más ténybeli indokra a
kizárási per folyamán nem térhet át.
(3) A kizárási perben szünetelésnek, felfüggesztésnek,
bírósági meghagyás kibocsátásának nincs helye; a felperes
a keresettõl a per bármely szakában alperesi hozzájárulás
nélkül elállhat.
(4) A bíróság az alperes tagsági jogainak gyakorlását az
eljárás jogerõs befejezéséig kérelemre felfüggesztheti.
A felfüggesztés a tagnak az adózott eredmény felosztása
során reá esõ részhez való jogát nem érinti. A felfüggesztés ideje alatt keletkezett tartozásokért a tagsági jogaiban
felfüggesztett tag korlátlan felelõssége nem áll fenn. A felfüggesztést elrendelõ végzés ellen fellebbezésnek nincs
helye, a bíróság azonban az ilyen végzést kérelemre maga
is megváltoztathatja.
(5) A tagsági jog felfüggesztésének idõtartama alatt – ha
törvény kivételt nem tesz – a gazdasági társaság a társasági
szerzõdését nem módosíthatja, újabb tag kizárását nem
kezdeményezheti, nem dönthet a társaság átalakulásáról,
illetve jogutód nélküli megszûnésérõl sem.
(6) A jogerõs ítélet ellen felülvizsgálat és perújítás nem
kezdeményezhetõ.

2. Cím
Kisebbségi jogok
49. § (1) Azok a tagok (részvényesek), akik a szavazatok legalább öt százalékával rendelkeznek, a társaság legfõbb szervének összehívását – az ok és cél megjelölésével – bármikor kérhetik. A társasági szerzõdés ezt a jogot a
szavazatok kisebb hányadát képviselõ tagoknak (részvényeseknek) is megadhatja. Ha az ügyvezetés az indítványban foglaltaknak harminc napon belül nem tesz eleget, a
gazdasági társaság legfõbb szervének ülését az indítványtevõ tagok kérelmére, a kérelem benyújtásától számított
harminc napon belül a cégbíróság hívja össze, vagy az ülés
összehívására az indítványtevõ tagokat jogosítja fel.
A kérelemnek helyt adó cégbírósági végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.
(2) A cégbíróság a társaság legfõbb szerve ülésének
(1) bekezdés szerinti összehívására csak akkor köteles, ha
az indítványtevõ tagok (részvényesek) a szükséges költségeket megelõlegezik, és biztosítják az ülés megtartásának
egyéb feltételeit is. A gazdasági társaság legfõbb szerve
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dönt arról, hogy a gazdasági társaság legfõbb szerve ülésének összehívásával felmerült költségeket a gazdasági társaság vagy az ülést összehívók viselik.
(3) Ha a gazdasági társaság legfõbb szerve elvetette azt
az indítványt, hogy az utolsó, számviteli törvény szerinti
beszámolót vagy az utolsó két év ügyvezetésében elõfordult valamely eseményt – ideértve a minõsített befolyásszerzõ (52. §) által érvényesített tartósan hátrányos üzletpolitikát is – könyvvizsgáló vizsgálja meg, illetve, ha a
legfõbb szerv szabályszerûen bejelentett ilyen indítvány
kérdésében a határozathozatalt mellõzte, ezt a vizsgálatot
a társaságnak a szavazatok legalább öt százalékával rendelkezõ tagjai (részvényesei) kérelmére a cégbíróság elrendeli.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott kérelmet – jogvesztés terhe mellett – a legfõbb szerv ülésének napjától
számított harminc napon belül kell elõterjeszteni. A kérelemnek helyt adó döntés esetében a könyvvizsgálót a cégbíróság jelöli ki, ennek költségeit a gazdasági társaság köteles elõlegezni. A kérelem alapján a cégbíróság a társaság
választott könyvvizsgálóját (40. §) nem jelölheti ki. A gazdasági társaság legfõbb szerve dönt arról, hogy a könyvvizsgáló tevékenységével felmerült költségeket a gazdasági társaság vagy a vizsgálatot indítványozók viselik-e.
(5) Ha a gazdasági társaság legfõbb szerve elvetette azt
az indítványt, hogy a társaságnak a tagok, a vezetõ tisztségviselõk vagy a felügyelõbizottsági tagok, illetve a társaság választott könyvvizsgálója ellen támasztható követelése érvényesítésre kerüljön, továbbá, ha a társaság legfõbb szerve a szabályszerûen bejelentett ilyen indítvány
tárgyában a határozathozatalt mellõzte, a követelést a társaságnak a szavazatok legalább öt százalékával rendelkezõ tagjai (részvényesei) a legfõbb szerv ülésének napjától
számított harminc napon belül – jogvesztés terhe mellett –
a gazdasági társaság nevében keresettel maguk érvényesíthetik.

3. Cím
Hitelezõvédelem
50. § (1) A korlátolt felelõsségû társaság és a részvénytársaság jogutód nélküli megszûnése esetén nem hivatkozhat korlátolt felelõsségére az a tag (részvényes), aki ezzel
visszaélt. A korlátolt felelõsségû társaság és a részvénytársaság azon tagjai (részvényesei), akik korlátolt felelõsségükkel, illetve a társaság elkülönült jogi személyiségével a
hitelezõk rovására visszaéltek, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a megszûnt társaság ki nem elégített kötelezettségeiért.
(2) A tagok (részvényesek) (1) bekezdés szerinti felelõssége különösen akkor állapítható meg, ha a társaság vagyonával sajátjukként rendelkeztek, a társasági vagyont
saját vagy más személyek javára úgy csökkentették, hogy
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tudták, illetve az általában elvárható gondosság tanúsítása
esetén tudniuk kellett volna, hogy ezáltal a társaság a kötelezettségeit harmadik személyek részére nem lesz képes
teljesíteni, továbbá a 13. § (4) bekezdése szerinti esetben.

vazatok legalább hetvenöt százalékával rendelkezik.
A közvetett befolyást a Ptk. 685/B. § (3) bekezdése szerint
kell megállapítani.

(3) Az (1)–(2) bekezdés szabályait megfelelõen alkalmazni kell a betéti társaság kültagjára is.

53. § (1) A minõsített többségû befolyás közzétételétõl
számított hatvannapos jogvesztõ határidõn belül az ellenõrzött társaság bármely tagja (részvényese) kérheti, hogy a
minõsített befolyásszerzõ az üzletrészét (részvényét) vegye meg tõle. A minõsített befolyásszerzõ vételi kötelezettségének az üzletrésznek (részvénynek) a kérelem benyújtásának idõpontjában fennálló piaci értékén, de legalább a gazdasági társaság saját tõkéjébõl az üzletrészre
(részvényre) jutó résznek megfelelõ értékén kell, hogy eleget tegyen.

51. § (1) Ha a gazdasági társaság a számviteli törvény
szerinti beszámolójában foglaltak alapján egymást követõ
két teljes üzleti évben nem rendelkezik a társasági formájára kötelezõen elõírt jegyzett tõkének megfelelõ összegû
saját tõkével és a társaság tagjai (részvényesei) a második
év számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges saját tõke
biztosításáról nem gondoskodnak, a gazdasági társaság
köteles e határidõ lejártát követõ hatvan napon belül elhatározni más gazdasági társasággá való átalakulását, vagy
rendelkeznie kell jogutód nélküli megszûnésérõl.
(2) Az átalakulás során olyan társasági formát kell
választani, amely esetében a törvény a jegyzett tõke legkisebb összegét nem határozza meg, vagy az olyan mértékû,
amelynek a gazdasági társaság az átalakulással eleget tud
tenni.
(3) A korlátolt felelõsségû társaság törzstõkéjének és a
részvénytársaság alaptõkéjének veszteség folytán való
csökkenése jogkövetkezményeire törvény eltérõ szabályokat állapíthat meg.

V. Fejezet
BEFOLYÁSSZERZÉS. ELISMERT
VÁLLALATCSOPORT
1. Cím

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni,
ha azt a tagok (részvényesek) a társasági szerzõdésben kizárták. A társasági szerzõdés e rendelkezésének elfogadásához a tagok (részvényesek) egyhangú határozata szükséges.
54. § (1) Ha a minõsített befolyásszerzõ az ellenõrzött
társaság vonatkozásában tartósan hátrányos üzletpolitikát
folytat és ezáltal az ellenõrzött társaság kötelezettségeinek
teljesítését jelentõsen veszélyezteti, az ellenõrzött társaság
bármely hitelezõjének kérelmére a cégbíróság a minõsített
befolyásszerzõt biztosíték adására kötelezheti, illetve vele
szemben a Ctv. szerinti törvényességi felügyeleti intézkedéseket alkalmazhatja.
(2) Ha az ellenõrzött társaság felszámolásra kerül, a
minõsített befolyásszerzõ korlátlan felelõsséggel tartozik
a társaság minden olyan kötelezettségéért, amelynek kielégítését a felszámolási eljárás során az adós ellenõrzött társaság vagyona nem fedezi, ha hitelezõinek a felszámolási
eljárás során benyújtott keresete alapján a bíróság – az
adós társaság felé érvényesített tartósan hátrányos üzletpolitikájára figyelemmel – megállapítja a minõsített befolyásszerzõ korlátlan és teljes felelõsségét.

A minõsített többséget biztosító befolyásszerzésre
vonatkozó szabályok
2. Cím
52. § (1) Ha a korlátolt felelõsségû társaságban vagy
a zártkörûen mûködõ részvénytársaságban (a továbbiakban: ellenõrzött társaság) annak tagja (részvényese) az alapítást követõen a (2) bekezdés szerinti minõsített többséget biztosító befolyást szerez, a befolyásszerzõ (a továbbiakban: minõsített befolyásszerzõ) köteles azt a befolyás
létrejöttét követõ tizenöt napon belül a cégbíróságnak
bejelenteni. A bejelentési kötelezettség késedelmes
teljesítése vagy elmulasztása esetén a cégbíróság a minõsített befolyásszerzõvel vagy annak vezetõ tisztségviselõjével szemben a Ctv. szerinti törvényességi felügyeleti intézkedéseket alkalmazhatja.

55. § (1) A számviteli törvényben foglaltak szerint
összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére köteles gazdasági társaság (uralkodó tag) és az a részvénytársaság, illetve korlátolt felelõsségû társaság, amely felett az
uralkodó tag a számviteli törvény alapján meghatározó befolyással rendelkezik (ellenõrzött társaság), egységes üzleti céljaik megvalósítására uralmi szerzõdés kötése útján
elismert vállalatcsoportként történõ mûködésükrõl határozhatnak.

(2) E cím alkalmazásában minõsített többséget biztosító
befolyásnak számít, ha a minõsített befolyásszerzõ az ellenõrzött társaságban – közvetlenül vagy közvetve – a sza-

(2) Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó ellenõrzött
társaságok önállóságának korlátozására e törvény és az
uralmi szerzõdésben foglaltak szerint, a vállalatcsoport
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egésze céljainak teljesítéséhez szükséges módon és mértékben kerülhet sor. Az uralmi szerzõdésben gondoskodni
kell a vállalatcsoporthoz tartozó ellenõrzött társaságok
tagjai (részvényesei), valamint hitelezõi jogainak a védelmérõl.

(5) Az uralmi szerzõdés idõtartamát a (3) bekezdésben
foglaltakra figyelemmel kell megállapítani. Az uralmi
szerzõdésre, ha e törvény eltérõen nem rendelkezik, a Ptk.
szabályai megfelelõen alkalmazandók.

(3) Az elismert vállalatcsoportként való mûködés tényének a cégjegyzékbe való bejegyzése nem hoz létre az
abban részt vevõ gazdasági társaságoktól elkülönült jogalanyt.

57. § (1) Az uralkodó tag – az elismert vállalatcsoport
elõkészítésében részt vevõ gazdasági társaságok erre
vonatkozó döntését követõ nyolc napon belül – köteles a
Cégközlöny két egymást követõ számában közleményt
közzétenni.

56. § (1) Az elismert vállalatcsoport létrehozásának az
elõkészítésérõl és az uralmi szerzõdés tervezetének tartalmáról – ha a társasági szerzõdés eltérõen nem rendelkezik – a gazdasági társaságok legfõbb szerve határoz egyszerû többséggel.

(2) A közleménynek tartalmaznia kell:
a) az elismert vállalatcsoportban részt vevõ gazdasági
társaságok cégnevét, székhelyét és cégjegyzékszámát;
b) az uralmi szerzõdés tervezetét;
c) a hitelezõknek szóló felhívást, a (4) bekezdésben
foglaltak szerint.

(2) Társasági szerzõdésükben az uralkodó tag és az
ellenõrzött társaságok felhatalmazhatják ügyvezetésüket
az (1) bekezdés szerinti kérdésekben való döntésre.
(3) Az uralmi szerzõdésnek tartalmaznia kell:
a) a vállalatcsoportban részt vevõ gazdasági társaságok
cégnevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, annak feltüntetésével, hogy melyik társaság minõsül a vállalatcsoport uralkodó tagjának és melyik az ellenõrzött társaságnak;
b) a vállalatcsoporthoz tartozó gazdasági társaságok
által megvalósítani kívánt egységes üzleti koncepció érdekében szükséges együttmûködés módját, és annak lényeges tartalmi elemeit, így különösen az uralkodó tagot a vállalatcsoport-szintû döntések meghozatalában és végrehajtása során megilletõ jogokat, az ellenõrzött társaság (társaságok) legfõbb szervének és ügyvezetésének ezzel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit;
c) az ellenõrzött társaság (társaságok) tagjainak (részvényeseinek) és hitelezõinek jogai védelmében szükséges,
az elismert vállalatcsoportként való mûködésbõl származó
elõnyök és hátrányok kiszámítható és kiegyensúlyozott
megosztását biztosító rendelkezéseket, ilyen rendelkezésnek minõsül különösen az uralkodó tag kötelezettségvállalása az ellenõrzött társaság veszteségeinek rendezésére, a
tagok (részvényesek) osztalékának kiegészítésére, illetve
üzletrészeik (részvényeik) kicserélésére vagy annak vállalása, hogy az ellenõrzött társaság esetleges jövõbeli fizetésképtelensége esetén az uralkodó tag részt vesz az ellenõrzött társaság reorganizációjában;
d) azt, hogy az elismert vállalatcsoport határozott vagy
határozatlan idõre jön-e létre;
e) a szerzõdésszegés esetére irányadó jogkövetkezményeket.
(4) Az ellenõrzött társaság tagjai (részvényesei) osztalékának kiegészítését az uralkodó tag saját adózott eredményébõl, illetve szabad eredménytartalékkal kiegészített
adózott eredményébõl teljesítheti az uralkodó tag tagjai
(részvényesei) részére teljesítendõ osztalékfizetéssel egyidejûleg, feltéve, hogy az osztalékfizetés törvényben elõírt
feltételei az uralkodó tagnál teljesülnek.

(3) Az elismert vállalatcsoport elõkészítésében részt
vevõ gazdasági társaságoknak elhatározásukról tájékoztatniuk kell a gazdasági társaságnál mûködõ munkavállalói érdek-képviseleti szerveket, és azokkal konzultációt
kell folytatniuk.
(4) Azok a hitelezõk, akiknek az elismert vállalatcsoport elõkészítésében részt vevõ bármely gazdasági társasággal szemben fennálló, le nem járt követelése a döntés
elsõ közzétételét megelõzõen keletkezett, követelésük erejéig a döntés második közzétételét követõ harmincnapos
jogvesztõ határidõn belül biztosítékot követelhetnek. Nem
jogosult biztosítékra a hitelezõ, ha azzal – jogszabály vagy
szerzõdés alapján – már rendelkezik, vagy ha a gazdasági
társaság pénzügyi, vagyoni helyzetére figyelemmel a biztosítékadás indokolatlan.
(5) Az elismert vállalatcsoport elõkészítésében részt
vevõ ellenõrzött korlátolt felelõsségû társaságok vagy
zártkörûen mûködõ részvénytársaságok tagjai (részvényesei) a döntés elsõ közzétételét követõ harmincnapos jogvesztõ határidõn belül kérhetik, hogy az uralkodó tag üzletrészüket (részvényeiket) a vásárlás idõpontjában fennálló piaci értéken, de legalább az ellenõrzött társaság saját
tõkéjébõl az üzletrészre (részvényre) jutó résznek megfelelõ értéken vásárolja meg.
58. § (1) Az elismert vállalatcsoport elõkészítésében
részt vevõ gazdasági társaságok legfõbb szerve a szavazatok legalább háromnegyedes többségével határoz az uralmi szerzõdés tervezetének jóváhagyásáról.
(2) Az elismert vállalatcsoport uralkodó tagja az uralmi
szerzõdést annak jóváhagyásától számított tizenöt napon
belül – bejegyzés és a Cégközlönyben történõ közzététel
végett – megküldi a cégbíróságnak. A cégbíróság a vállalatcsoport elismert vállalatcsoportként való mûködését az
érintett gazdasági társaságok cégjegyzékébe bejegyzi, ha
az uralmi szerzõdés és az annak elfogadásával kapcsolatban lefolytatott eljárás e törvény rendelkezéseinek megfelel. A törvény elismert vállalatcsoportra irányadó rendel-
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kezései a cégjegyzékbe való bejegyzés idõpontját követõen alkalmazhatóak. Ugyanettõl az idõponttól a 63. §-ban
meghatározott feltétel bekövetkeztéig a vállalatcsoportra
nem alkalmazhatóak az 52–54. § rendelkezései.

debb idõközönként történõ tájékoztatását – legalább évente köteles a gazdasági társaság legfõbb szervének ülésén
beszámolni az uralmi szerzõdésben foglaltak teljesítésérõl.

59. § (1) Ha az ellenõrzött társaságban az uralkodó tag
az egyedüli tag (részvényes), az 56–58. §-ban foglaltakat a
(2) bekezdés szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az ellenõrzött társaságnak a szavazatok legalább öt
százalékával rendelkezõ tagjai (részvényesei), valamint
azok a hitelezõi, akiknek az ellenõrzött társasággal szembeni le nem járt követeléseinek értéke eléri a jegyzett tõke
tíz százalékát, kérhetik, hogy az uralkodó tag ügyvezetése
adjon részükre tájékoztatást az uralmi szerzõdésben foglaltak végrehajtásáról.

(2) Az 56. § (3) bekezdésében foglaltakról uralmi szerzõdés helyett az uralkodó tag és az ellenõrzött társaság társasági szerzõdésében kell rendelkezni azzal, hogy az elismert vállalatcsoport létrehozásának kezdeményezéséhez
és elhatározásához az uralkodó tag legfõbb szervének a
határozata szükséges.
60. § (1) Az elismert vállalatcsoport uralkodó tagja, illetve annak ügyvezetése – az uralmi szerzõdésben, illetve
az 59. § szerinti esetben a társasági szerzõdésben (a továbbiakban együtt: uralmi szerzõdésben) meghatározottak
szerint – az ellenõrzött társaság ügyvezetését utasíthatja,
az ellenõrzött társaság mûködésére vonatkozó kötelezõ
határozatot hozhat. Ez esetben az ellenõrzött társaság legfõbb szervének hatáskörét és mûködését illetõen nem alkalmazhatók e törvénynek a taggyûlés (közgyûlés) kizárólagos hatáskörét megállapító rendelkezései, valamint az
uralkodó tagnak a 20. § (7) bekezdés szerinti felelõssége
nem állapítható meg, ha eljárása megfelelt az uralmi szerzõdésben foglaltaknak.
(2) Ha az elismert vállalatcsoport uralmi szerzõdése elõírja, a gazdasági társaság legfõbb szervét megilletõ hatáskörök közül – az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen –
az ellenõrzött társaság vezetõ tisztségviselõinek, felügyelõbizottsági tagjainak kinevezésére, visszahívására és
díjazásuk megállapítására az elismert vállalatcsoport uralkodó tagja jogosult. Az uralmi szerzõdés azt is elõírhatja,
hogy az ellenõrzött társaság cégvezetõjévé az uralkodó tag
munkavállalója is kinevezhetõ, ebben az esetben a kinevezésrõl az uralkodó tag legfõbb szerve határoz.
(3) Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó uralkodó tag
vezetõ tisztségviselõje, felügyelõbizottsági tagja az ellenõrzött társaságnál is vezetõ tisztségviselõvé, felügyelõbizottsági taggá választható, a 25. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti hozzájárulást az elismert vállalatcsoportként
történt bejegyzéssel megadottnak kell tekinteni.
(4) Az ellenõrzött társaság vezetõ tisztségviselõje a gazdasági társaság ügyvezetését – az uralmi szerzõdésben
foglaltaknak megfelelõen – az elismert vállalatcsoport
egésze üzleti érdekének az elsõdlegessége alapján köteles
ellátni. A vezetõ tisztségviselõ mentesül a 30. § szerinti
rendelkezések alkalmazása alól, ha tevékenysége megfelel
a jogszabályoknak és az uralmi szerzõdésben foglaltaknak.
61. § (1) Az ellenõrzött társaság ügyvezetése – ha a társasági szerzõdés nem írja elõ a tagok (részvényesek) rövi-

(3) Az uralkodó tag társasági szerzõdése elõírhatja,
hogy a társaság ügyvezetése a társasági szerzõdésben
meghatározott idõközönként köteles a legfõbb szervnek
beszámolni az uralmi szerzõdésben foglaltak teljesítésérõl.
62. § (1) Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó ellenõrzött társaság tagját (részvényesét) megilletik az uralmi
szerzõdésben foglaltak szerinti jogok, illetve juttatások.
(2) Az ellenõrzött társaságnak a szavazatok legalább öt
százalékával rendelkezõ tagjai (részvényesei), valamint az
ellenõrzött társaság vezetõ tisztségviselõi kezdeményezhetik az uralkodó tag legfõbb szerve ülésének az összehívását, ha az uralmi szerzõdésben foglaltak lényeges vagy
ismételt megsértését észlelik. Ha az uralkodó tag ügyvezetése a kérelemnek tizenöt napon belül nem tesz eleget, az
indítványtevõk kérelmére az uralkodó tag legfõbb szervének ülését a cégbíróság hívja össze, vagy az ülés összehívására az indítványtevõket jogosítja fel az erre vonatkozó
kérelem benyújtásától számított nyolc napon belül.
Az ülés költségeinek megelõlegezésérõl az uralkodó tag
köteles gondoskodni.
(3) Az ellenõrzött társaságnak a szavazatok (2) bekezdés szerinti hányadával rendelkezõ tagjai (részvényesei),
valamint azok a hitelezõi, akiknek az ellenõrzött társasággal szembeni le nem járt követeléseinek értéke eléri a jegyzett tõke tíz százalékát, szakértõ kirendelését kérhetik a
cégbíróságtól annak megállapítása végett, hogy az uralkodó tag megsérti az e törvényben vagy az uralmi szerzõdésben foglaltakat.
(4) A cégbíróság az uralmi szerzõdésben foglaltak megsértése esetén az ellenõrzött társaság tagjának (részvényesének), vezetõ tisztségviselõjének, továbbá hitelezõjének
az indítványára
a) felhívja az elismert vállalatcsoport uralkodó tagját
az uralmi szerzõdésben vállalt kötelezettségének a teljesítésére;
b) a Ctv. szerinti törvényességi felügyeleti intézkedést
alkalmaz;
c) eltiltja a vállalatcsoportot az elismert vállalatcsoportként való további mûködéstõl.
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63. § (1) A vállalatcsoport nem mûködhet tovább elismert vállalatcsoportként, ha
a) az uralmi szerzõdésben meghatározott idõ letelt, illetve feltétel bekövetkezett;
b) a vállalatcsoportban részt vevõ valamennyi gazdasági társaság legfõbb szerve a szavazatok legalább háromnegyedes többségével így határoznak;
c) a cégbíróság ezt törvényességi felügyeleti eljárása
során a 62. § (4) bekezdés c) pontja szerint elrendeli;
d) a vállalatcsoportban részt vevõ uralkodó tag a számviteli törvény rendelkezései alapján már nem készít összevont (konszolidált) éves beszámolót.
(2) A vállalatcsoport uralkodó tagja az elismert vállalatcsoportnak az (1) bekezdés a)–b) és d) pontja szerinti okból történõ megszûnését követõ harminc napon belül köteles a változásról a cégbíróságot értesíteni. A változásbejegyzéshez mellékelni kell a vállalatcsoport megszûnésérõl szóló közleményt. Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a bejegyzésrõl és a közzétételrõl a cégbíróság hivatalból gondoskodik.
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talmú határozata kizárja, hogy az ellenõrzött társaságnak a
bíróság által vizsgált idõszak alatt vagy ezen idõszak során
felmerült okból utóbb bekövetkezõ fizetésképtelenné
válásával összefüggésben az uralkodó tag korlátlan felelõssége az ellenõrzött társaság ki nem elégített tartozásaiért – tartósan hátrányos üzletpolitika érvényesítésére
történõ hivatkozással – megállapításra kerüljön.
(4) Ha a bíróság (3) bekezdés szerinti határozatának
jogerõre emelkedésétõl számított kilencven napon belül az
uralkodó tag és az ellenõrzött társaság (társaságok) a határozatban foglalt tartalommal uralmi szerzõdést fogadnak
el, a cégbíróság az elismert vállalatcsoportként való mûködés tényét a cégnyilvántartásba bejegyzi. Ennek során az
57–58. §-ban foglaltakat nem kell alkalmazni.

VI. Fejezet
A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MEGSZÛNÉSE

(3) Az uralkodó tag az elismert vállalatcsoportként való
mûködés idején vállalt kötelezettségeinek teljesítéséért a
vállalatcsoport megszûnését követõen is helytállni tartozik.

A megszûnés esetei

3. Cím

65. § A gazdasági társaság a cégjegyzékbõl való törléssel szûnik meg.

A tényleges vállalatcsoport
64. § (1) Uralmi szerzõdés és elismert vállalatcsoportként való bejegyzés hiányában is alkalmazhatóak a
60. §-ban foglaltak, ha az uralkodó tag és az ellenõrzött
társaság (társaságok) közötti tartós, már legalább három
éven keresztül, megszakítás nélkül fennálló együttmûködés során a vállalatcsoporthoz tartozó gazdasági társaságok egységes üzleti koncepció alapján folytatják tevékenységüket, és tényleges magatartásuk biztosítja a vállalatcsoportként való mûködésbõl származó elõnyök és hátrányok kiszámítható és kiegyenlített megosztását.

1. Cím

66. § Jogutód nélkül szûnik meg a gazdasági társaság,
ha
a) a társasági szerzõdésben meghatározott idõtartam
eltelt, vagy más megszûnési feltétel megvalósult;
b) a társaság legfõbb szerve elhatározza a társaság jogutód nélküli megszûnését;
c) a társaság tagjainak száma egyre csökken, kivéve, ha
e törvény másként rendelkezik;
d) a cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt
megszünteti;
e) jogszabály így rendelkezik.
67. § (1) Jogutóddal szûnik meg a társaság társasági formaváltás, egyesülés és szétválás (a továbbiakban együtt:
átalakulás) esetén.

(2) Kétség esetén az uralkodó tagot terheli annak bizonyítása, hogy az (1) bekezdésben foglalt feltételek a vállalatcsoporthoz tartozó gazdasági társaságok vonatkozásában teljesültek, valamint hogy az uralkodó tag és az ellenõrzött társaság (társaságok) közötti együttmûködés során
az (1) bekezdésben foglaltak jogszerûen kerültek alkalmazásra. A vállalatcsoport uralkodó tagja a tartósan hátrányos üzletpolitika érvényesítése esetére elõírt szabályok
(54. §) szerint felel az (1) bekezdésben foglaltak törvénybe
ütközõ alkalmazása esetén.

(3) Gazdasági társaságok egyesülése esetén két vagy
több gazdasági társaságból egyetlen jogutód gazdasági társaság keletkezik. Az egyesülés történhet összeolvadással
vagy beolvadással.

(3) A bíróság az uralkodó tag, valamint a jogi érdekét
valószínûsítõ más személy kérelmére megállapíthatja,
hogy az uralkodó tag és az ellenõrzött társaság (társaságok) közötti tényleges együttmûködés megfelelt az (1) bekezdésben foglalt követelményeknek. A bíróság ilyen tar-

(4) Gazdasági társaság szétválása esetén a gazdasági
társaság – tagjai (részvényesei) és a társasági vagyon egy
részének a részvételével – két vagy több gazdasági társaságra válik szét. A szétválás történhet különválással vagy
kiválással.

(2) Társasági formaváltásnak számít, ha a gazdasági társaság egyetemes jogutódlással más gazdasági társasági
formát választ.
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(5) Gazdasági társaság közhasznú társasággá is átalakulhat.

nyesek) a társasági szerzõdésben meghatározott vagyoni
hozzájárulásukat teljes egészében teljesítették.

(6) Az átalakulás szabályainak alkalmazása szempontjából az egyesülés (XI. fejezet) gazdasági társaságnak
minõsül.

(4) Az átalakulással létrejövõ gazdasági társaság elõtársaságként nem mûködhet. A jogutód gazdasági társaság
cégbejegyzéséig, illetve az átalakulás gazdasági társaság
által megjelölt idõpontjáig [Ctv. 57. § (2) bekezdés] a gazdasági társaság a bejegyzett társasági formájában folytatja
tevékenységét.

(7) Az egyesülés és a szétválás során az eddigi formától
eltérõ másik társasági forma is választható.

2. Cím
Jogutód nélküli megszûnés
68. § (1) A gazdasági társaság jogutód nélküli megszûnése esetén a megszûnõ társaságot terhelõ kötelezettség
alapján fennmaradt követelés a társaság megszûnésétõl
számított ötéves jogvesztõ határidõ alatt érvényesíthetõ a
gazdasági társaság volt tagjával (részvényesével) szemben.
(2) Ha a tag felelõssége a társaságot terhelõ kötelezettségekért a társaság fennállása alatt korlátlan és egyetemleges volt, a helytállási kötelezettsége is korlátlan és egyetemleges a megszûnt gazdasági társaság kötelezettségeiért. A tagok a helytállási kötelezettségre tekintettel felmerült tartozást – egymás közötti viszonyukban – a felosztott társasági vagyonból való részesedésük arányában viselik, ha a társasági szerzõdés másként nem rendelkezik.
(3) Ha a tag (részvényes) felelõssége a gazdasági társaságot terhelõ kötelezettségekért a társaság fennállása alatt
korlátozott volt, a tag (részvényes) felelõssége a társaság
megszûnésekor felosztott társasági vagyonból a tagnak
(részvényesnek) jutó rész erejéig áll fenn a megszûnt társaságot terhelõ kötelezettségekért.
(4) Ha a gazdasági társaság jogutód nélkül megszûnik
– a felszámolási eljárás, valamint a Ctv. 92. § (2) bekezdése esetét kivéve – végelszámolásnak van helye.

3. Cím
Az átalakulás közös szabályai
69. § (1) Ha a törvény másként nem rendelkezik, a gazdasági társaság más gazdasági társasággá való átalakulása
során a gazdasági társaság alapítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az átalakulásnál alkalmazni kell
e törvénynek az egyes társasági formák szabályainál megfogalmazott átalakulási elõírásait is.
(2) Nem alakulhat át más gazdasági társasággá az a gazdasági társaság, amely felszámolás vagy végelszámolás
alatt áll.
(3) Gazdasági társaság más gazdasági társasággá való
átalakulását csak akkor határozhatja el, ha a tagok (részvé-

(5) Az átalakulás során olyan társasági formát kell
választani, amely esetében legalább a törvény által az adott
társasági formára elõírt legkisebb mértékû, vagy – ilyen
törvényi elõírás hiányában – a társaság által meghatározott
jegyzett tõke követelményének a gazdasági társaság az átalakulással eleget tud tenni.
70. § (1) Az átalakulással létrejövõ gazdasági társaság
az átalakult gazdasági társaság általános jogutódja. A jogutód gazdasági társaságot illetik meg a jogelõd gazdasági
társaság jogai, és terhelik a jogelõd gazdasági társaság
kötelezettségei, ideértve a munkavállalókkal kötött kollektív szerzõdésben foglalt kötelezettségeket is.
(2) Ha a gazdasági társaság által, hatósági engedély kiadása iránti kérelemre indított eljárás van folyamatban, a
gazdasági társaság köteles az átalakulás elhatározását az
engedélyt kiadó hatóságnak haladéktalanul bejelenteni.
(3) Átalakulás esetén a jogelõd gazdasági társaság tagjainak (részvényeseinek) felelõssége csak akkor állapítható meg, ha a jogutód gazdasági társaság helytállási kötelezettségének nem tudott eleget tenni.
(4) Ha a korlátlanul felelõs tag – a tagsági viszonyának
megtartása mellett – az átalakulás következtében korlátozottan felelõs taggá (részvényessé) válik, e változás bekövetkeztétõl számított öt évig – ha a társasági vagyon a követelést nem fedezi – korlátlanul és egyetemlegesen felel a
társaság azon tartozásaiért, amelyek korlátlanul felelõs
tagsági viszonyának megszûnése elõtt keletkeztek.
(5) Az átalakulás során a társaságtól megváló – korlátozottan felelõs – tagok (részvényesek) tagsági viszonyuk
megszûnésétõl számított öt évig felelnek a számukra a
74. § (2)–(3) bekezdése szerint kifizetett járandóság erejéig a jogelõdnek a jogutód által nem fedezett és a tagsági
viszonyuk megszûnése elõtt keletkezett tartozásaiért.
(6) Az átalakulás során a társaságtól megváló korlátlanul felelõs tag tagsági viszonyának megszûnésétõl számított öt évig korlátlanul felel a jogelõdnek a jogutód által
nem fedezett, a tagsági viszonya megszûnése elõtt keletkezett tartozásaiért.
71. § (1) A gazdasági társaság legfõbb szerve az átalakulásról – a társasági szerzõdés eltérõ rendelkezése
hiányában – két alkalommal határoz. A tagok a társasági
szerzõdésben úgy is rendelkezhetnek, hogy ha a vezetõ
tisztségviselõk az átalakuláshoz szükséges okiratokat elõkészítik, az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról a leg-
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fõbb szerv egy ülésen határoz. Ez utóbbi esetben erre az
ülésre el kell készíteni az ülés napját legfeljebb hat hónappal megelõzõ, a vezetõ tisztségviselõk által meghatározott
idõpontra – mint mérlegfordulónapra – vonatkozó, könyvvizsgáló által elfogadott vagyonmérleg-tervezeteket és
vagyonleltár-tervezeteket.
(2) Ha a legfõbb szerv az átalakulásról két alkalommal
határoz, úgy elsõ ízben a vezetõ tisztségviselõknek, – ha a
társaságnál felügyelõbizottság mûködik – a felügyelõbizottság által véleményezett elõterjesztése alapján azt állapítja meg, hogy a gazdasági társaság tagjai (részvényesei)
egyetértenek-e az átalakulás szándékával, dönt továbbá
arról, hogy a gazdasági társaság milyen társasági formába
alakuljon át, és elõzetesen felméri, hogy a társaság tagjai
(részvényesei) közül ki kíván a jogutód gazdasági társaság
tagjává (részvényesévé) válni.
(3) Ha a tagok (részvényesek) az átalakulás szándékával
– az adott gazdasági társaságnál elõírt szavazati aránnyal –
egyetértenek, a legfõbb szerv meghatározza a vagyonmérleg-tervezetek fordulónapját, dönt a könyvvizsgáló személyérõl, és megbízza a társaság vezetõ tisztségviselõit
a vagyonmérleg-tervezetek és az azokat alátámasztó
vagyonleltár-tervezetek, valamint az átalakulási döntés
meghozatalához szükséges egyéb – jogszabály által meghatározott vagy a legfõbb szerv által elõírt – okiratok elkészítésével.
(4) A vezetõ tisztségviselõk elkészítik az átalakuló gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltártervezetét, a jogutód gazdasági társaság (nyitó) vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár-tervezetét, a jogutód társaság társasági szerzõdés tervezetét, illetve a jogutód gazdasági társaságban tagként (részvényesként) részt venni
nem kívánó személyekkel való elszámolás módjáról szóló
tervezetet.
(5) Az átalakulással létrejövõ gazdasági társaság
vagyonmérleg-tervezete az átalakuló gazdasági társaság
vagyonmérleg-tervezetétõl eltérhet.
72. § (1) A 71. § (5) bekezdésében meghatározott esetben átalakulási tervet kell készíteni.
(2) Átalakulási tervet kell készíteni, ha az eltérés oka:
a) az átalakulással egyidejûleg belépõ új tagok (részvényesek) vagyoni hozzájárulása;
b) az átalakulás feltételeként meghatározott, a meglévõ
tagokat (részvényeseket) terhelõ, pótlólagosan teljesítendõ vagyoni hozzájárulás;
c) a jogutód gazdasági társaságban részt venni nem
kívánó tagra (részvényesre) jutó vagyonhányad.
(3) Átalakulási tervet kell készíteni továbbá, ha az átalakuló gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának mérlegében kimutatott eszközeit és kötelezettségeit átértékeli.
(4) Az átalakulási tervben fel kell tüntetni a tõkeszerkezet átrendezésének okait és megvalósításának módját.
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(5) Az átalakulási terv a vagyonmérleg-tervezet melléklete.
(6) Átalakulási terv a jogszabályban elõírtakon túl olyan
esetekben is készíthetõ, ha azt a vezetõ tisztségviselõk az
átalakulási döntés meghozatalának megkönnyítése, a legfõbb szerv ülésének jobb elõkészítése érdekében szükségesnek látják. Az átalakulási tervet az átalakuló társaság
vezetõ tisztségviselõje írja alá.
73. § (1) A vagyonmérleg-tervezetet a számviteli törvény szerinti beszámoló mérlegére vonatkozó módszerekkel és a számviteli törvény által elõírt bontásban kell elkészíteni. Az átalakuló gazdasági társaság azonban a számviteli törvény szerinti beszámoló mérlegében kimutatott
eszközeit és kötelezettségeit átértékelheti.
(2) Az átalakuló gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezeteként a számviteli törvény szerinti beszámoló mérlege is elfogadható abban az esetben, ha annak fordulónapja
az átalakulásról való végleges döntés idõpontját legfeljebb
hat hónappal elõzte meg, és ha a társaság az átértékelés lehetõségével nem él.
(3) A vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár-tervezetek elkészítésére, az átértékelésre vonatkozó részletes
szabályokat, továbbá a jogutód gazdasági társaság tervezett saját tõkéjének és jegyzett tõkéjének megállapítására
vonatkozó részletes rendelkezéseket a számviteli törvény
tartalmazza.
(4) A vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket könyvvizsgálóval, továbbá – ha a gazdasági társaságnál ilyen mûködik –, a felügyelõbizottsággal is ellenõriztetni kell. Nem jogosult erre a gazdasági társaság
könyvvizsgálója, és az a könyvvizsgáló, aki az átalakulási
vagyonmérleg-tervezet fordulónapját megelõzõ két üzleti
évben a társaság számára könyvvizsgálatot vagy a nem
pénzbeli hozzájárulás értékének ellenõrzését végezte.
A jogutód gazdasági társaság könyvvizsgálójává a gazdasági társaság cégbejegyzésétõl számított három üzleti éven
belül nem jelölhetõ ki az a könyvvizsgáló, aki az átalakulási vagyonmérleg-tervezeteket ellenõrizte.
(5) A gazdasági társaság vagyonának értékét, a saját
tõke összegét a könyvvizsgáló által elfogadottnál magasabb értékben nem lehet meghatározni.
74. § (1) A vagyonmérleg-tervezet és mellékletei elfogadásáról a legfõbb szerv a társaság átalakulásáról véglegesen döntõ ülésén határoz. A vagyonmérleg-tervezet fordulónapjától a döntés idõpontjáig – a 71. § (1) bekezdésének és a 73. § (2) bekezdésének esetét kivéve – nem telhet
el hosszabb idõ, mint három hónap. A fordulónap az errõl
határozó ülés idõpontjánál korábbi is lehet.
(2) A vagyonmérleg-tervezet adatai és a vezetõ tisztségviselõk elõterjesztése alapján meg kell határozni a jogutód
gazdasági társaság tagjait (részvényeseit) a tervezett jegyzett tõkébõl megilletõ hányadot, és ugyancsak meg kell
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állapítani a jogutód gazdasági társaságban tagként (részvényesként) részt venni nem kívánó személyeket megilletõ
vagyonhányadot, továbbá ennek kiadási módját.
(3) Az elszámolás során a társaságtól megváló tag járandóságát úgy kell megállapítani, hogy – ha a társasági szerzõdés a tagsági viszony megszûnése esetére más elszámolási módot nem ír elõ – az a tagnak a jogelõd jegyzett tõkéjéhez viszonyított vagyoni hozzájárulása arányához igazodjon. A tagot ugyanilyen arányban illeti meg a jogelõdnek a (szükség szerint az átértékelési különbözettel módosított) saját tõkéje. Ha a tag járandóságát piaci értéken kívánják megállapítani, akkor kötelezõ – a számviteli törvény megfelelõ elõírásainak figyelembevételével –
vagyonátértékelést végrehajtani. Nincs helye a tag részére
vagyonkiadásnak, ha a jogelõd saját tõkéje nulla vagy
negatív.
(4) Ha az átalakulással létrejövõ gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezet szerinti saját tõkéje – a jogutód gazdasági társaságban tagként (részvényesként) részt venni
nem kívánó személyeket megilletõ összeg elkülönítése
után, vagy más okból – nem éri el a jegyzett tõkének a törvényben meghatározott legkisebb összegét, vagy a jogutód társasági szerzõdés-tervezetében meghatározott jegyzett tõke összegét, az átalakulást meghiúsultnak kell tekinteni, kivéve, ha a jogutód gazdasági társaság tagjai (részvényesei) az átalakulás érdekében maguk vagy harmadik
személyek bevonásával – az átalakulási okirattervezetek
megfelelõ módosítása mellett – a cégbejegyzési kérelem
benyújtásáig a különbözetet a társaság rendelkezésére bocsátják. Tõkepótlás helyett elegendõ az átalakulási okirattervezetek megfelelõ átdolgozása, ha a rendelkezésre álló
saját tõke a jogutód jegyzett tõkéjének törvényben elõírt
legkisebb összegét eléri.
(5) A jogutód gazdasági társaságban tagként (részvényesként) részt venni nem kívánó személyeket megilletõ
vagyonhányadot a jogutód gazdasági társaság cégbejegyzését követõ harminc napon belül kell kiadni, kivéve, ha az
érintettekkel kötött megállapodás késõbbi idõpontot jelöl
meg.
(6) A legfõbb szerv a gazdasági társaság átalakulásáról
véglegesen döntõ ülésén meghatározhatja azt – a Ctv.
57. §-ának (2) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelõ – idõpontot, amikor az átalakuláshoz fûzõdõ joghatások beállnak.
75. § (1) Az átalakulás elhatározásáról tájékoztatni kell
a gazdasági társaságnál mûködõ munkavállalói érdek-képviseleti szerveket.
(2) A gazdasági társaság a társasági szerzõdés aláírását
követõ nyolc napon belül köteles errõl a Cégközlönynél
közlemény közzétételét kezdeményezni, amelyet két egymást követõ lapszámban kell közzétenni.
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(3) A közleménynek tartalmaznia kell:
a) az átalakuló gazdasági társaság cégnevét, székhelyét
és cégjegyzékszámát;
b) a létrejövõ gazdasági társaság formáját, cégnevét és
székhelyét;
c) a létrejövõ gazdasági társaság társasági szerzõdése
megkötésének napját;
d) az átalakuló és a létrejövõ gazdasági társaság
vagyonmérleg-tervezetének legfontosabb adatait, így
különösen a saját tõke, illetve a jegyzett tõke összegét,
valamint a mérleg fõösszeget;
e) a létrejövõ gazdasági társaság fõtevékenységét;
f) a létrejövõ gazdasági társaság vezetõ tisztségviselõinek nevét és lakóhelyét;
g) közhasznú társasággá alakulás esetén a közhasznú
tevékenységet; valamint
h) a hitelezõknek szóló felhívást [76. § (2) bekezdés].
76. § (1) Az átalakulás az átalakuló gazdasági társasággal szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá.
(2) Azok a hitelezõk, akiknek az átalakuló gazdasági
társasággal szemben fennálló, le nem járt követelései az
átalakulással hozott döntés elsõ közzétételét megelõzõen
keletkeztek, követeléseik erejéig az átalakuló gazdasági
társaságtól a döntés második közzétételét követõ harmincnapos jogvesztõ határidõn belül biztosítékot követelhetnek.
(3) Ha a tag (részvényes) felelõssége az átalakuló gazdasági társaság kötelezettségeiért a társaság fennállása
alatt korlátozott, a (2) bekezdésben foglalt rendelkezést
csak akkor kell alkalmazni, ha a jogutód gazdasági társaság saját tõkéjének összege kevesebb, mint a jogelõd gazdasági társaságé volt az átalakulás elhatározásakor.

4. Cím
Gazdasági társaságok egyesülésére vonatkozó
külön szabályok
77. § (1) Az egyesülés során a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvénynek a vállalkozások összefonódásának ellenõrzésére
vonatkozó szabályait is alkalmazni kell.
(2) Ha az egyesülõ gazdasági társaságok közül egyes
jogok (pl. részvénykibocsátás joga) nem mindegyik gazdasági társaságot illetik meg, e jogok gyakorlása tekintetében jogelõdnek csak az a gazdasági társaság tekinthetõ,
amelyik e joggal maga is rendelkezett.
78. § (1) Az egyesülésben részt vevõ gazdasági társaságok legfõbb szervei az egyesülésrõl – a társasági szerzõdések eltérõ rendelkezése hiányában – két alkalommal határoznak. A 71. § (1) bekezdése megfelelõen alkalmazandó.
Az üléseket vagy az ülések valamelyikét az egyesülni
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kívánó gazdasági társaságok összevontan is megtarthatják, az egyes egyesülõ társaságok döntéseit azonban ilyenkor is külön-külön kell meghozni.
(2) Az egyesülésben részt vevõ gazdasági társaságok
legfõbb szervei elsõ ízben a vezetõ tisztségviselõknek az
érintett többi társaság vezetõ tisztségviselõivel történt elõzetes egyeztetése alapján elkészített, és – ha a társaságnál
felügyelõbizottság mûködik –, a felügyelõbizottság által
véleményezett elõterjesztése, valamint az egyesüléssel
érintett másik (többi) gazdasági társaságról adott részletes
tájékoztatás alapján – azt állapítják meg, hogy a társaság
tagjai (részvényesei) egyetértenek-e az egyesülés szándékával és javasolt módjával, döntenek arról, hogy a jogutód
milyen társasági formában mûködjön, és elõzetesen felmérik, hogy a társaság tagjai (részvényesei) közül ki kíván
a jogutód tagjává (részvényesévé) válni.
(3) Ha a tagok (részvényesek) az egyesülés szándékával
egyetértenek, a legfõbb szerv – feltéve, hogy az egyesüléssel érintett másik (többi) gazdasági társaság legfõbb szerve
is azonos tartalmú döntést hoz – meghatározza a vagyonmérleg-tervezet fordulónapját, a könyvvizsgáló személyét, és megbízza a társaság vezetõ tisztségviselõit, hogy
az egyesülni kívánó másik (többi) társaság vezetõ tisztségviselõivel együttmûködve a vagyonmérleg-, és vagyonleltár-tervezeteket, valamint az egyesülési döntés meghozatalához szükséges egyéb – jogszabály által meghatározott
vagy a legfõbb szervek által elõírt – okiratokat, valamint
az egyesülési szerzõdést készítsék el.
(4) Az egyesülésre a 71. § (4)–(5) bekezdése és a
72–74. §-ban foglaltak megfelelõen irányadóak, azzal,
hogy az egyesülés során átalakulási terv nem készül, de a
71. § (4)–(5) bekezdésben és a 72. §-ban írt körülményeket
– szükség szerint – az egyesülési szerzõdésbe kell foglalni.
(5) Az egyesülni kívánó gazdasági társaságokról, és az
egyesüléssel keletkezõ társaságról is készíteni kell
vagyonleltár-tervezetekkel alátámasztott vagyonmérlegtervezeteket. A 73. §-ban foglaltak a társaságok egyesülésére is irányadóak azzal, hogy az egyesüléssel érintett gazdasági társaságok döntése alapján a vagyonmérleg-tervezetek ellenõrzése során valamennyi gazdasági társaság
esetében ugyanaz a könyvvizsgáló eljárhat.
(6) Az egyesüléssel érintett gazdasági társaságok tagjainak (részvényeseinek) az egyesülés elvi elhatározását
követõen az egyesülésben részt vevõ gazdasági társaságok
ügyeirõl a társaságok vezetõ tisztségviselõi az egyesüléssel összefüggõ minden felvilágosítást kötelesek megadni.
79. § (1) Az egyesülõ gazdasági társaságok vezetõ tisztségviselõi – ha a társaságok legfõbb szervei mindegyik
gazdasági társaság esetében az egyesülés mellett foglaltak
állást – egymással együttmûködve, és a legfõbb szervek
döntései alapján – elkészítik az egyesülési szerzõdés tervezetét, amelyben a 78. § (4) bekezdésében foglaltakon túl
meg kell határozni:
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a) az egyesülõ gazdasági társaságok cégnevét, székhelyét és cégjegyzékszámát, a létrejövõ gazdasági társaság
formáját, cégnevét és székhelyét;
b) az egyesülés módját (összeolvadás vagy beolvadás);
c) beolvadás esetében az átvevõ gazdasági társaság társasági szerzõdésében szükséges módosítások tervezetét;
d) összeolvadás esetében az új gazdasági társaság társasági szerzõdésének tervezetét;
e) mindazt, amit e törvény az egyes társasági formák
egyesülése kapcsán elõír, illetve amit az egyesülésben
részt vevõ társaságok legfõbb szervei szükségesnek tartanak.
(2) A vagyonmérleg-tervezet és mellékletei elfogadásáról az egyesülésben részt vevõ társaságok legfõbb szervei
határoznak. A 70. § (1)–(3) bekezdése, a 74. § és a 76. §
rendelkezései az egyesülésnél is megfelelõen alkalmazandók.
(3) Az egyesülési szerzõdést az azt elfogadó legfõbb
szervek felhatalmazása alapján az egyesülésben részt vevõ
gazdasági társaságok vezetõ tisztségviselõi írják alá.
(4) Az egyesülésrõl az egyesülési szerzõdés elfogadásától számított tizenöt napon belül tájékoztatni kell a gazdasági társaságoknál mûködõ munkavállalói érdek-képviseleti szerveket.
(5) Az egyesüléssel érintett gazdasági társaságok az
egyesülés valamennyi társaságnál megtörtént végleges elhatározása esetében, az utolsó döntés meghozatalától számított nyolc napon belül kötelesek errõl a Cégközlönynél
közlemény közzétételét kezdeményezni, amelyet két egymást követõ lapszámban kell közzétenni. A közleményben
a 75. § (3) bekezdésében foglaltakon kívül meg kell jelölni
az egyesülés módját is. A közzététel kezdeményezésére az
az egyesüléssel érintett társaság köteles, amelyet erre az
egyesülõ társaságok maguk közül kijelölnek.
80. § (1) Összeolvadás esetében az egyesülõ gazdasági
társaságok megszûnnek, és vagyonuk az átalakulással létrejövõ új gazdasági társaságra mint jogutódra száll át.
(2) Összeolvadás esetében a gazdasági társaságok saját
törzsbetéteinek értékét, saját részvényeinek névértékét, továbbá kölcsönös részesedésük értékét a jogutód gazdasági
társaság jegyzett tõkéjének meghatározása során nem lehet figyelembe venni.
81. § (1) Beolvadás esetében a beolvadó gazdasági társaság megszûnik, és annak vagyona az átvevõ gazdasági
társaságra mint jogutódra száll át, amelynek társasági formája változatlan marad.
(2) Beolvadás esetében a beolvadó gazdasági társaságnak az átvevõ gazdasági társaságban lévõ részesedésének
névértékét a jogutód gazdasági társaság jegyzett tõkéjének
meghatározása során nem lehet figyelembe venni.
(3) Beolvadás esetében tilos az átvevõ korlátolt felelõsségû társaság vagy részvénytársaság törzstõkéjét (alaptõ-
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kéjét) megemelni a beolvadó társaság tulajdonában lévõ
saját törzsbetétek értékével, saját részvények névértékével.
(4) Beolvadás esetében tilos az átvevõ korlátolt felelõsségû társaság vagy részvénytársaság törzstõkéjét, illetve
alaptõkéjét megemelni a beolvadó gazdasági társaság azon
törzsbetéteinek értékével, illetve részvényeinek névértékével, amelyek az átvevõ gazdasági társaság tulajdonában
vannak.
(5) A (2)–(4) bekezdésben megjelölt részesedés értékét,
illetve a törzsbetétek értékét, valamint részvények névértékét a létrejövõ gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetében már nem lehet szerepeltetni.

5. Cím
A gazdasági társaság szétválására vonatkozó külön
szabályok
82. § (1) Egyszemélyes gazdasági társaság is szétválhat
két vagy több gazdasági társaságra. Ilyenkor szétválási
szerzõdés helyett szétválási okiratot kell készíteni.
(2) A gazdasági társaság szétválásánál nincs akadálya
annak, hogy a jogelõd társaság tagja akár valamennyi jogutódban tagként vegyen részt.
83. § (1) A szétváló gazdasági társaság legfõbb szerve
– a társasági szerzõdés eltérõ rendelkezése hiányában –
két alkalommal határoz a szétválásról. A 71. § (1) bekezdése megfelelõen alkalmazandó.
(2) A szétváló társaság legfõbb szerve elsõ ízben a 71. §
(2)–(3) bekezdése szerinti kérdésekrõl dönt, meghatározza, hogy milyen jogutód társaságokra történjen a szétválás,
egyúttal azt is felméri, hogy a gazdasági társaság tagjai
(részvényesei) melyik jogutód gazdasági társaság tagjává
kívánnak válni, illetve van-e olyan tag, aki egyik jogutódban sem kíván részt venni.
(3) A vezetõ tisztségviselõk a szétváló társaság és a
szétválás utáni valamennyi jogutód tekintetében elkészítik
a vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteket. E tervezetekre és a vezetõ tisztségviselõknek az ügydöntõ határozatokat elõkészítõ egyéb feladataira a 71. § (4)–(5) bekezdését kell megfelelõen alkalmazni.
(4) A szétválásra a 71. § (4)–(5) bekezdés és a
72–74. §-ban foglaltak megfelelõen irányadók, azzal,
hogy a szétválás során átalakulási terv nem készül, de a
71. § (4)–(5) bekezdésében és a 72. §-ban írt körülményeket – szükség szerint – a szétválási szerzõdésbe kell
foglalni.
(5) A szétválási szerzõdés tervezetét a legfõbb szervnek
a szétválásról elviekben döntõ elsõ ülésén meghatározot-
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tak szem elõtt tartásával a vezetõ tisztségviselõk készítik
el. Ebben – a (4) bekezdésben foglaltakon túl – meg kell
határozni:
a) a szétváló gazdasági társaság formáját, cégnevét,
székhelyét és cégjegyzékszámát és a létrejövõ gazdasági
társaságok formáját, cégnevét és székhelyét;
b) a szétválás módját (különválás, kiválás);
c) a vagyonmegosztási javaslatot, vagyis a társasági
vagyon felosztását a szétváló társaság tagjai (részvényesei) között, valamint ehhez kapcsolódóan a szétváló gazdasági társaságot megilletõ jogok és kötelezettségek megosztására irányuló javaslatot; továbbá a jogelõd vagyonának a jogutódok közti megosztásának tervezett arányát;
d) az egyes jogosítványok, illetve kötelezettségek,
valamint a folyamatban lévõ peres és nemperes ügyek és
hatósági eljárások tekintetében a jogutód nevesítését;
e) kiválás esetében a fennmaradó gazdasági társaság
társasági szerzõdésében szükséges módosítások tervezetét, valamint a kiválással létrejövõ társaság(ok) társasági
szerzõdésének tervezetét;
f) különválás esetében a létrejövõ új gazdasági társaságok társasági szerzõdésének tervezetét;
g) mindazt, amit e törvény az egyes társasági formák
szétválása kapcsán elõír, illetve amit a szétváló társaság
legfõbb szerve szükségesnek tart.
84. § (1) A 83. §-ban meghatározott tervezetek és okiratok javaslatainak elfogadásáról a szétváló társaság legfõbb
szerve dönt, egyúttal megbízza a társaság vezetõ tisztségviselõit, hogy a szétválási szerzõdés és a jogutódok társasági szerzõdésének (társasági szerzõdés-módosításának)
tervezetét a szükséghez képest dolgozzák át.
(2) A szétválás elhatározásáról a szétválási szerzõdés
megkötésétõl számított tizenöt napon belül a szétváló gazdasági társaságnál mûködõ munkavállalói érdek-képviseleti szerveket értesíteni kell.
(3) A szétválási szerzõdést a szétváló társaság tagjai,
valamint a jogutódok tagjai (leendõ tagjai) kötik meg egymással, és írják alá. A jogutód társasági szerzõdésének aláírására csak azok a tagok jogosultak, akik az adott jogutód
tagjaivá válnak majd.
(4) A szétválási szerzõdés, illetve a jogutódok társasági
szerzõdésének aláírásától számított nyolc napon belül köteles a szétváló társaság errõl a Cégközlönyben közlemény
közzétételét kezdeményezni, amelyet két egymást követõ
lapszámban kell közzétenni.
(5) A szétválásról szóló közleményben a 75. § (3) bekezdésében felsoroltakon kívül meg kell jelölni:
a) a szétválás módját (különválás, kiválás);
b) a szétváló gazdasági társaságot megilletõ jogok és
terhelõ kötelezettségek megosztására vonatkozó megállapodás legfontosabb rendelkezéseit, különösen a vagyonmegosztás arányát;
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c) a hitelezõknek szóló felhívást, valamint azt, hogy a
hirdetményi határidõ alatt hol kaphatnak tájékoztatást a hitelezõk a követelésüket érintõ vagyonmegosztási rendelkezésekrõl.

(3) Különválás esetében a különváló gazdasági társaság
megszûnik és vagyona az átalakulással létrejövõ gazdasági társaságokra mint jogutódokra száll át.

85. § (1) A szétválásra a 70. § (1)–(3) bekezdése megfelelõen alkalmazandó. A szétváló gazdasági társaság jogutódai – ideértve azt a gazdasági társaságot is, amelybõl a
kiválás történt – a szétváló társaságnak a szétválás elõtt keletkezett kötelezettségeiért – ha e törvény eltérõen nem
rendelkezik – a szétválási szerzõdés rendelkezése szerint
felelnek. A szétváló társaság vagyonmegosztás elõtt szerzett jogainak érvényesítésére a szétválás után az a jogutód
jogosult, amelyhez az adott jogot a szétválási szerzõdés telepítette.

6. Cím

(2) Ha valamely vagyontárgyról, igényrõl a szétválási
szerzõdésben nem rendelkeztek, vagy az csak utóbb vált
ismertté, a vagyontárgy, igény vagy annak ellenértéke
(érvényesítési joga) valamennyi jogutód társaságot a
vagyonmegosztás arányában illeti meg.
(3) Ha a kötelezettségrõl a szétválási szerzõdésben nem
rendelkeztek, vagy az csak a megállapodást követõen
válik ismertté, a jogutód gazdasági társaságok (ideértve a
szétválás után megmaradó társaságot is) felelõssége egyetemleges.
(4) A szétválási szerzõdésben nevesített követelést elsõsorban azzal a jogutóddal szemben kell érvényesíteni,
amelyhez az adott kötelezettséget a szétválási szerzõdés a
vagyonmegosztás folytán telepítette. Ha e kötelezettségét
a jogutód nem teljesíti, valamennyi jogutód felelõssége
egyetemleges. A jogutódok egymás közötti viszonyában
az elszámolás alapja a szétválási szerzõdésben írt vagyonmegosztási rendelkezés, ilyen rendelkezés hiányában
pedig a vagyonmegosztás aránya.
(5) A szétváló gazdasági társaság tagjainak (volt tagjainak) a szétváló társaság tartozásaiért való felelõssége a
70. § (3)–(6) bekezdése szerint alakul.
86. § (1) Kiválás esetében az a gazdasági társaság,
amelybõl a kiválás történik, a társasági szerzõdése módosítását követõen változatlan társasági formában mûködik
tovább, a kivált tagok (részvényesek) részvételével és a
társasági vagyon egy részének felhasználásával pedig új
gazdasági társaság vagy társaságok jönnek létre.
(2) Kiválásra sor kerülhet úgy is, hogy a társaságtól
megváló tag a társasági vagyon egy részével más, már
mûködõ társasághoz mint átvevõ társasághoz csatlakoznak. A szétválási szerzõdés megkötésében ilyenkor az átvevõ társaság is részt vesz. Az eljárásban a beolvadás szabályai is megfelelõen alkalmazandóak.

Az átalakulás cégbejegyzése utáni feladatok
87. § (1) A jogutód gazdasági társaság jogelõdöt feltüntetõ cégbejegyzésével egyidejûleg – kiválás esetében a
jogelõd gazdasági társaság, illetve beolvadás esetében az
átvevõ társaság kivételével – a jogelõd gazdasági társaságot törölni kell a cégnyilvántartásból a jogutód feltüntetésével.
(2) Az átalakulással létrejövõ gazdasági társaság cégbejegyzését követõ kilencven napon belül mind a jogelõd
gazdasági társaságra, mind a jogutód gazdasági társaságra
vonatkozóan a cégbejegyzés napjával, illetve a társaság által az átalakulás idõpontjaként meghatározott nappal
[Ctv. 57. § (2) bekezdés] végleges vagyonmérleget kell készíteni. E vagyonmérleg és az átalakulási vagyonmérleg-tervezet szerint megállapított saját tõke közötti pozitív
különbözetet a jegyzett tõkén felüli vagyonként kell figyelembe venni, negatív különbözet esetén pedig – ha arra a
jegyzett tõkén felüli vagyon nem nyújt fedezetet, és a fedezetrõl a tagok az elõzõekben megállapított kilencvennapos
határidõn belül nem gondoskodtak – a jegyzett tõkét le kell
szállítani. A végleges vagyonmérlegre vonatkozó részletes
szabályokat a számviteli törvény tartalmazza.
(3) Ha a cégbíróság az átalakulás cégbejegyzését megtagadja, az átalakulni kívánó gazdasági társaság a korábbi
formában mûködik tovább.

II. Rész
AZ EGYES GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRA
VONATKOZÓ SZABÁLYOK

VII. Fejezet
A KÖZKERESETI TÁRSASÁG
88. § (1) A közkereseti társaság (e fejezetben a továbbiakban: társaság) létesítésére irányuló társasági szerzõdéssel a társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy
korlátlan és egyetemleges felelõsségük mellett üzletszerû
közös gazdasági tevékenységet folytatnak és az ehhez
szükséges vagyoni hozzájárulást a társaság rendelkezésére
bocsátják.
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(2) A közkereseti társaság elnevezést – vagy annak
„kkt.” rövidítését – a társaság cégnevében fel kell tüntetni.
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A társaság belsõ jogviszonyai

(2) A tagok gyûlése hatáskörébe tartozó kérdésekben
– a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyázsa
kivételével – a tagok ülés tartása nélkül írásbeli vagy más
bizonyítható módon történõ szavazás útján is határozhatnak, kivéve, ha bármely tag az ülés megtartását igényli. A
társasági szerzõdés az ülés tartása nélküli határozathozatal
lehetõségét más kérdésekre nézve is kizárhatja.

89. § (1) Egyik tag sem köteles vagyoni hozzájárulását a
társasági szerzõdésben megállapított összeget meghaladóan növelni, vagy veszteség esetén azt kiegészíteni.

(3) A határozathozatal során valamennyi tagnak azonos
mértékû szavazata van. A társasági szerzõdés ettõl eltérõen rendelkezhet, de legalább egy szavazat minden tagot
megillet.

1. Cím

(2) A tag a vagyoni hozzájárulását vagy annak értékét a
társaság, illetve a tagsági jogviszonya fennállása alatt nem
követelheti vissza.
90. § (1) Ha a társasági szerzõdés eltérõen nem rendelkezik, a nyereség és a veszteség a tagok között a vagyoni
hozzájárulásuk arányában oszlik meg. Semmis az a megállapodás, amely valamely tagot a nyereségbõl vagy a veszteség viselésébõl kizár.
(2) A számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyásáról a tagok gyûlése határoz.
91. § (1) A társaság bármely tagja a társasági szerzõdés
rendelkezése vagy a többi taggal való külön megállapodás
alapján személyesen közremûködhet a társaság tevékenységében.
(2) Nem minõsül személyes közremûködésnek az üzletvezetés és a képviselet ellátása, valamint a munkaviszonyban, illetve polgári jogi szerzõdés alapján történõ munkavégzés.
(3) A tagot személyes közremûködéséért – a társasági
szerzõdés rendelkezése vagy a többi taggal való külön
megállapodás alapján – díjazás illetheti meg.

2. Cím
A tagok gyûlése
92. § (1) A közkereseti társaság legfõbb szerve a tagok
gyûlése, amelynek tevékenységében való részvétel lehetõségét valamennyi tag számára biztosítani kell.
(2) A társasági szerzõdésben a tagok a tagok gyûlése
összehívására és a határozathozatal eljárási rendjére nézve
részletes szabályokat állapíthatnak meg.
93. § (1) A tagok gyûlése határoz a társaság mindazon
ügyében, amelyet törvény vagy a társasági szerzõdés a társaság legfõbb szervének a hatáskörébe utal. A tagok
háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozattal
bármely kérdés eldöntését a tagok gyûlése hatáskörébe
utalhatják.

(4) A tagok gyûlése a leadható összes szavazatszámhoz
viszonyított szótöbbséggel hozza meg határozatát. A társasági szerzõdés ettõl eltérõ rendelkezése semmis. A határozathozatal egyszerû szótöbbséggel történik, kivéve azokat
a kérdéseket, amelyek esetében törvény vagy a társasági
szerzõdés háromnegyedes szótöbbséget vagy egyhangúságot ír elõ.
(5) Háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozat
kell az üzletvezetési és képviseleti jog megvonásához.
Valamennyi tag egyhangú szavazatával meghozott határozat kell – a 18. § (2)–(3) bekezdésben szabályozott esetek
kivételével – a társasági szerzõdés módosításához, valamint a társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszûnésének az elhatározásához.
(6) A társasági szerzõdés módosítását – a 18. §
(2)–(3) bekezdésben szabályozott esetek kivételével –
valamennyi tagnak alá kell írnia.

3. Cím
Üzletvezetés, képviselet
94. § (1) Ha a társasági szerzõdés eltérõen nem rendelkezik, a társaság üzletvezetésére mindegyik tag idõbeli
korlátozás nélkül jogosult.
(2) A társasági szerzõdésben a tagok az üzletvezetéssel
egy vagy több tagot is megbízhatnak; ebben az esetben a
többi tag üzletvezetésre nem jogosult.
(3) A társaság jogi személy tagja az üzletvezetést az
általa kijelölt természetes személy útján látja el. Ilyen
esetben a vezetõ tisztségviselõkre vonatkozó személyi
elõírásokat a jogi személy tag képviselõjére kell alkalmazni.
95. § (1) Az üzletvezetés körébe tartozik mindazon kérdések eldöntése, amelyekrõl nem a tagok gyûlése jogosult
határozni.
(2) Az üzletvezetésre jogosult tagok mindegyike önállóan járhat el. Az üzletvezetésre jogosult tag a másik
ilyen tag tervezett vagy már megtett intézkedése ellen tiltakozhat. Ebben az esetben a tagok gyûlése jogosult az intéz-
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kedés felülbírálatára. A még meg nem tett intézkedés – a
halaszthatatlan intézkedés kivételével – mindaddig nem
tehetõ meg, amíg arról a tagok gyûlése nem határoz.
(3) A társasági szerzõdés úgy is rendelkezhet, hogy több
üzletvezetésre jogosult tag csak együttesen járhat el.
Egyetértés hiányában bármelyikük jogosult az adott kérdésben a tagok gyûlésének a döntését kérni. A halaszthatatlan intézkedéseket azonban az üzletvezetésre jogosult
tagok önállóan is megtehetik. Az ilyen intézkedésrõl a
többi üzletvezetésre jogosult tagot haladéktalanul tájékoztatni kell.
96. § A társaság törvényes képviselõi az üzletvezetésre
jogosult tagok, akik a társasági szerzõdésben foglaltaknak
megfelelõen gyakorolják a cégjegyzési jogukat.

4. Cím
A társaság külsõ jogviszonyai
97. § (1) A társaság kötelezettségeiért elsõsorban a társaság felel vagyonával. Ha a társasági vagyon a követelést
nem fedezi, a társaság kötelezettségeiért a tagok saját
vagyonukkal korlátlanul és egyetemlegesen felelnek.
(2) A tagok – mögöttes felelõsségük érintése nélkül – a
társasággal együtt is perelhetõk. A társaság vagyonára
a tagok perben állása nélkül is, a tagok saját vagyonára
pedig csak perben állásuk esetén hozható marasztaló ítélet
és vezethetõ végrehajtás.
(3) A társaságba belépõ tag felelõssége – ha a társasági
szerzõdés eltérõen nem rendelkezik – a belépése elõtt
keletkezett társasági kötelezettségekért a többi tagéval
azonos.
98. § A tag hitelezõje a tag által a társaság tulajdonába
adott dolgot, vagyoni értékû jogot biztosíték vagy kielégítés céljából nem veheti igénybe. A hitelezõ követelésének
fedezetéül csak az a vagyonhányad szolgál, amely a tagot a
társaság vagy a tagsági jogviszony megszûnése esetére
megilleti. Ha a hitelezõ e vagyonhányadra végrehajtást
vezetett, a tagot megilletõ rendes felmondás jogát gyakorolhatja, de nem követelheti a tagnak járó vagyonhányad
természetbeni kiadását.
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d) rendes felmondással;
e) azonnali hatályú felmondással;
f) a társasági részesedés átruházásával;
g) a tag halálával vagy megszûnésével;
h) ha annak fenntartása jogszabályba ütközik.
100. § (1) A társaságban fennálló tagsági jogviszonyát
bármely tag három hónapra írásban felmondhatja (rendes
felmondás). E jog kizárása vagy korlátozása semmis. Ha a
felmondás lejárta alkalmatlan idõre esik, a többi tag a felmondási idõt legfeljebb további három hónappal meghosszabbíthatja.
(2) Bármely tag a társaságban fennálló tagsági jogviszonyát írásban, az ok megjelölésével azonnali hatállyal felmondhatja, ha a társaság valamely más tagja a társasági
szerzõdést súlyosan megszegi vagy olyan magatartást tanúsít, amely a vele való további együttmûködést, vagy a
társaság céljának elérését nagymértékben veszélyezteti.
(3) A rendes vagy azonnali hatályú felmondás érvénytelensége iránt a társaság az arról való tudomásszerzéstõl
számított tizenöt napos jogvesztõ határidõn belül indíthat
pert.
101. § (1) A tag a társasági részesedését (tagsági jogait
és kötelezettségeit) írásban megkötött szerzõdéssel a társaság más tagjára vagy harmadik személyre átruházhatja. Az
átruházás a társasági szerzõdés módosításával válik hatályossá.
(2) A társasági szerzõdés módosítása szükséges ahhoz
is, hogy házastársi vagyonközösség vagy házastársi közös
vagyon megosztása címén a nem tag házastárs – akár ítélet,
akár a másik házastárssal való megállapodás alapján –
a társaság tagjává váljon.
102. § (1) A társaságtól megváló taggal – a társasági részesedését átruházó tag kivételével – a tagsági jogviszonya megszûnésének idõpontjában fennálló állapot szerint
kell elszámolni.
(2) A társaságtól megváló tagot – a társaság és a tag eltérõ megállapodásának hiányában – a társaság saját tõkéjébõl akkora hányadrész illeti meg, amilyen mértékben a vagyoni hozzájárulása viszonyult a társaság jegyzett tõkéjéhez.

A tagsági jogviszony megszûnése

(3) A társaság saját tõkéjébõl a társaságtól megváló
tagot megilletõ arányos rész kiszámításánál – eltérõ megállapodás hiányában – a forgalmi értéket kell irányadónak
tekinteni.

99. § Megszûnik a tagsági jogviszony
a) ha a tag a társasági szerzõdésben meghatározott
vagyoni hozzájárulását felhívás ellenére nem teljesítette;
b) a tagok közös megegyezésével;
c) a tag kizárásával;

(4) A (3) bekezdés szerinti forgalmi érték megállapítható a számított saját tõke alapján is. A számított saját tõke
meghatározása során a társaság a könyveiben értékkel kimutatott eszközeit és kötelezettségeit (ideértve a céltartalékokat és az idõbeli elhatárolásokat is) átértékelheti, a
könyveiben értékkel nem szereplõ, a számviteli törvény

5. Cím
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23. §-a szerinti feltételeknek megfelelõ eszközöket és a
társaságot terhelõ kötelezettségeket figyelembe veheti.
(5) A társaságtól megváló tag követelését – a társaság és
a tag eltérõ megállapodásának hiányában – a tagsági jogviszony megszûnésétõl számított három hónapon belül
pénzben kell kifizetni.
103. § A meghalt tag örököse, illetve a megszûnt tag
jogutódja a társaság tagjaival történt megegyezés alapján a
társaságba tagként beléphet. Ilyen megegyezés hiányában
az örökössel, illetve a megszûnt tag jogutódjával történõ
elszámolásra a 102. § rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.
104. § (1) A társaságtól megváló tag – ideértve a társasági részesedését átruházó tagot is – a tagsági jogviszonya
megszûnésétõl számított ötéves jogvesztõ határidõn belül,
ugyanúgy felel a társaságnak harmadik személlyel szemben fennálló, a tagsági jogviszonya megszûnése elõtt keletkezett tartozásáért, mint ahogy a tagsági jogviszonya
fennállta alatt felelt. Ezt a rendelkezést kell megfelelõen
alkalmazni a megszûnt tag társaságba be nem lépõ jogutódjára is.
(2) A meghalt tag örököse – ha a társaságba nem lép be –
a jogelõdje halálának idõpontjától számított ötéves jogvesztõ határidõn belül az örökhagyó tartozásaiért való
felelõsség szabályai szerint felel azokért a társasági tartozásokért, amelyek a halál idõpontjáig keletkeztek.
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(2) A társasági tevékenység megváltozott formában
való továbbfolytatásában részt venni nem kívánó tagokkal
a 102. § rendelkezéseinek megfelelõ alkalmazásával kell
elszámolni.
(3) Ha közkereseti társaság betéti társasággá való átalakulása során az addig korlátlanul felelõs tag felelõssége
korlátozottá válik, az ilyen tag e változás bekövetkeztétõl
számított ötéves jogvesztõ határidõn belül még korlátlanul
felel a társaság harmadik személlyel szemben fennálló
olyan tartozásáért, amely e változás elõtt keletkezett.

VIII. Fejezet
A BETÉTI TÁRSASÁG
108. § (1) A betéti társaság (e fejezetben a továbbiakban: társaság) létesítésére irányuló társasági szerzõdéssel a
társaság tagjai üzletszerû, közös gazdasági tevékenység
folytatására vállalnak kötelezettséget oly módon, hogy
legalább egy tag (beltag) felelõssége a társasági vagyon
által nem fedezett kötelezettségekért korlátlan és a többi
beltaggal egyetemleges, míg legalább egy másik tag (kültag) csak a társasági szerzõdésben vállalt vagyoni betétje
szolgáltatására köteles, a társaság kötelezettségeiért azonban – a törvényben meghatározott kivétellel – nem felel.
(2) A betéti társaság elnevezést – vagy annak „bt.” rövidítését – a társaság cégnevében fel kell tüntetni.

6. Cím
A társaság megszûnése
105. § (1) Ha tagsági jogviszony megszûnése folytán a
társaság tagjainak száma egy fõre csökken, a társaság csak
akkor szûnik meg, ha hathónapos jogvesztõ határidõn belül nem jelentenek be a cégbíróságnál új tagot.
(2) Az új tag belépéséig, illetve a végelszámoló cégbíróság által történõ kirendeléséig az egyedüli tagot akkor is a
társaság üzletvezetésére és képviseletére jogosultnak kell
tekinteni, ha korábban nem minõsült annak.
106. § A társaság jogutód nélküli megszûnése esetén a
tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont – a társasági szerzõdés eltérõ rendelkezése hiányában – a vagyoni hozzájárulásuk arányában kell felosztani a társaság tagjai között.
107. § (1) Közkereseti társaság betéti társasággá vagy
betéti társaság közkereseti társasággá a társasági szerzõdésének a módosításával alakulhat át. Az ilyen társasági formaváltozásokra a VI. fejezet rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

(3) A társaságra a közkereseti társaságra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ha e fejezet másként nem rendelkezik.
109. § (1) A kültag a társaság üzletvezetésére – a 110. §
(2) bekezdésében szabályozott eset kivételével, illetve, ha
a társasági szerzõdés eltérõen nem rendelkezik – nem
jogosult. A tagok gyûlése tevékenységében a kültag is
részt vesz.
(2) A kültag a társaság törvényes képviseletére (cégjegyzésre) – a 110. § (2) bekezdésében szabályozott eset
kivételével, illetve, ha a társasági szerzõdés eltérõen nem
rendelkezik – nem jogosult. A társaság képviseletének ellátására meghatalmazást a szervezeti képviselõ, illetve a
tagok gyûlése a kültag részére is adhat.
(3) Ha a betéti társaságnak csak egyetlen olyan tagja
van, aki elláthatja az üzletvezetést és a képviseletet, akkor
õ erre – ha a társasági szerzõdés eltérõen nem rendelkezik – idõbeli korlátozás nélkül jogosult.
(4) Az a kültag, aki korábban a társaság beltagja volt, a
beltagi minõsége megszûnésétõl számított ötéves jogvesztõ határidõn belül felel a társaság harmadik személlyel
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szemben fennálló olyan tartozásáért, amely e változás elõtt
keletkezett.

114. § (1) A társaság törzstõkéje az egyes tagok törzsbetéteinek összességébõl áll. A törzstõke összege nem lehet kevesebb hárommillió forintnál.

110. § (1) Ha a társaságból valamennyi beltag vagy valamennyi kültag kiválik, a társaság az utolsó beltag vagy
az utolsó kültag kiválásától számított hathónapos jogvesztõ határidõ elteltével megszûnik, kivéve, ha a társaság
e határidõn belül a társasági szerzõdése módosításával a
betéti társaságként vagy közkereseti társaságként való mûködés törvényes feltételeit megteremti, és ezt a változást a
cégbíróságnak bejelenti.

(2) A törzsbetét a tagok vagyoni hozzájárulása, amely
pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulásból áll.

(2) Ha a társaságnak nem maradt üzletvezetésre és képviseletre jogosult tagja, az (1) bekezdés szerinti bejelentés
megtételéig, illetve a jogvesztõ határidõ eredménytelen eltelte esetén a végelszámoló kijelöléséig a kültagot is a társaság üzletvezetésére és képviseletére jogosultnak kell
tekinteni.

IX. Fejezet
A KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG
111. § (1) A korlátolt felelõsségû társaság (e fejezetben
a továbbiakban: társaság) olyan gazdasági társaság, amely
elõre meghatározott összegû törzsbetétekbõl álló törzstõkével (jegyzett tõkével) alakul, és amelynél a tag kötelezettsége a társasággal szemben csak törzsbetétének szolgáltatására és a társasági szerzõdésben esetleg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulás szolgáltatására terjed ki.
A társaság kötelezettségeiért – törvényben meghatározott
kivétellel – a tag nem felel.
(2) A korlátolt felelõsségû társaság elnevezést – vagy
annak „kft.” rövidítését – a társaság cégnevében fel kell
tüntetni.

1. Cím
A társaság alapítása
112. § Tilos a tagokat nyilvános felhívás útján gyûjteni.
113. § (1) A társasági szerzõdésben – a 12. § (1) bekezdésében felsoroltakon kívül – meg kell határozni:
a) az egyes tagok törzsbetéteinek mértékét;
b) a szavazati jog mértékét.
(2) Szükség szerint rendelkezik a társasági szerzõdés
azokról a kérdésekrõl, amelyek szabályozását e törvény
– az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen – a társasági
szerzõdés körébe utalja.

(3) Az egyes tagok nem pénzbeli hozzájárulásuk értékét
maguk állapítják meg és azt a tagok fogadják el. Ha a tagok
a nem pénzbeli hozzájárulás értékének megállapításánál
nem vettek igénybe könyvvizsgálót vagy más szakértõt,
úgy meg kell határozniuk, hogy milyen szempontok alapján történt meg a hozzájárulás értékelése. Ezen nyilatkozatukat az ügyvezetõ 117. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatához kell csatolni.
(4) A tagok törzsbetétei különbözõ mértékûek lehetnek,
az egyes törzsbetétek mértéke azonban nem lehet kevesebb százezer forintnál. A törzsbetétnek forintban kifejezettnek és tízezerrel maradék nélkül oszthatónak kell lennie.
(5) Minden tagnak egy törzsbetéte van; egy törzsbetétnek azonban – a közös tulajdon szabályai szerint – több tulajdonosa is lehet.
115. § (1) A társaság bejegyzésére csak azután kerülhet
sor, ha a bejegyzési kérelem benyújtásáig minden egyes
pénzbeli hozzájárulásnak legalább a felét a társaság számlájára befizették.
(2) Ha a pénzbeli hozzájárulások teljes összegét a társaság alapításakor nem fizették be, a fennmaradó összegek
befizetésének módját és esedékességét a társasági szerzõdésben kell meghatározni. A társaság cégbejegyzésétõl
számított egy éven belül valamennyi pénzbeli hozzájárulást be kell fizetni.
116. § (1) A nem pénzbeli hozzájárulást a társasági szerzõdésben szabályozott idõben és módon kell a társaság
rendelkezésére bocsátani.
(2) Ha alapításkor a nem pénzbeli hozzájárulás értéke
eléri a törzstõke felét, akkor ezt alapításkor teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani.
(3) Ha a nem pénzbeli hozzájárulást a társaság alapításakor nem bocsátották teljes egészében a társaság rendelkezésére, akkor ezt a társaság cégbejegyzésétõl számított
három éven belül teljesíteni kell.
117. § (1) Az ügyvezetõ köteles a cégbírósághoz történõ
bejelentéssel egyidejûleg nyilatkozni, hogy a 115. §
(1) bekezdésben és a 116. § (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesültek.
(2) A cégbejegyzést követõen az egyes vagyoni hozzájárulások teljesítésének megtörténtét az ügyvezetõ köteles
a cégbíróságnak bejelenteni.
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118. § (1) A társaság tagjai kötelesek a pénzbeli hozzájárulást befizetni és a nem pénzbeli hozzájárulást rendelkezésre bocsátani. A társasági tagok nem mentesíthetõk a
befizetés alól, és a társasággal szemben beszámításnak
sincs helye.
(2) A társaság fennállása alatt a tag az általa teljesített
vagyoni hozzájárulást – a tõkeleszállítás esetét kivéve –
a társaságtól nem követelheti vissza.
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üzletrész testesíti meg. A társasági szerzõdés eltérõ rendelkezése hiányában az üzletrész mértéke a tagok törzsbetétéhez igazodik. Azonos mértékû üzletrészhez azonos tagsági
jogok fûzõdnek, a társasági szerzõdés azonban egyes üzletrészeket a többiekétõl eltérõ tagsági jogokkal ruházhat
fel.
(2) Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Ha a tag
másik önálló üzletrészt szerez meg, eredeti üzletrésze az
átvett üzletrésszel megnövekszik.

2. Cím
A társaság és a tagok közötti jogviszony
119. § (1) A társaság tagjai törzsbetétjük szolgáltatásán
kívül egyéb vagyoni értékû szolgáltatás (a továbbiakban:
mellékszolgáltatás) teljesítésére is kötelezettséget vállalhatnak. A tagok által – nem választott tisztségviselõként –
végzett személyes munkavégzés is mellékszolgáltatásnak
minõsülhet, ha nem munkaviszonyon vagy polgári jogi
jogviszonyon alapul. A mellékszolgáltatás teljesítésének
feltételeit a társasági szerzõdésben kell szabályozni.
(2) A mellékszolgáltatásért a tagot külön díjazás illetheti meg.
(3) Az üzletrész átruházása a mellékszolgáltatási kötelezettséget megszünteti, kivéve, ha azt az üzletrész megszerzõje a társaság hozzájárulásával átvállalja.
120. § (1) A társasági szerzõdés feljogosíthatja a taggyûlést arra, hogy a veszteségek fedezésére pótbefizetési
kötelezettséget írjon elõ a tagok számára. A szerzõdésben
meg kell határozni azt a legmagasabb összeget, amelynek
befizetésére a tag kötelezhetõ, továbbá a pótbefizetés teljesítésének módját, gyakoriságát, ütemezését, valamint a
visszafizetés rendjét. A pótbefizetés összege a tag törzsbetétjét nem növeli.
(2) A pótbefizetési kötelezettséget – ha a társasági szerzõdés ettõl eltérõen nem rendelkezik – a törzsbetétek arányában kell meghatározni és teljesíteni. A pótbefizetés a
törzsbetétek teljes befizetése elõtt is elõírható.
(3) A pótbefizetés késedelmes teljesítése vagy teljesítésének elmulasztása esetén a 14. § és a 138. § rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy
az üzletrész vételárából le kell vonni a nem teljesített pótbefizetés összegét, amely a társaságot illeti meg.
(4) A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a – visszafizetés idõpontjában a tagjegyzékben
(150. §) szereplõ – tagok részére vissza kell fizetni, a
visszafizetésre csak a törzsbetétek teljes befizetése után
kerülhet sor. Nem kell visszafizetni a saját üzletrészre jutó
pótbefizetést.
121. § (1) A társaság bejegyzését követõen a tagok
jogait és a társaság vagyonából õket megilletõ hányadot az

122. § (1) Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet.
Ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak számítanak; jogaikat – ideértve a társasági szerzõdés megkötését is – csak közös képviselõjük útján gyakorolhatják, és
a tagot terhelõ kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek.
(2) A közös képviselõnek a résztulajdonosok személyében és tulajdoni hányadában beállt valamennyi változást
be kell jelentenie a társaságnak. A képviselõ személyének
megváltozását az új közös képviselõnek – nyolc napon
belül – be kell jelentenie.
123. § (1) Az üzletrész a társaság tagjaira – a társaság
saját üzletrészét (135. §) kivéve – szabadon átruházható.
A társasági szerzõdésben a tagok egymásnak elõvásárlási
jogot biztosíthatnak, illetve az üzletrész harmadik személyre történõ átruházását egyéb módon korlátozhatják
vagy feltételhez köthetik.
(2) Az üzletrészt harmadik személyre csak akkor lehet
átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette,
kivéve a 138. §-ban, valamint a 120. § (3) bekezdésében
foglalt eseteket. A tagot, a társaságot vagy a taggyûlés által
kijelölt személyt – ebben a sorrendben – az adásvételi szerzõdés útján átruházni kívánt üzletrészre – ha azt a társasági
szerzõdés nem zárja ki vagy nem korlátozza – elõvásárlási
jog illeti meg.
(3) Ha a tag a vele közölt vételi ajánlat bejelentésétõl
számított tizenöt napon belül nem nyilatkozik, úgy kell
tekinteni, hogy az elõvásárlási jogával nem kívánt
élni. A társaság vagy az általa kijelölt személy esetén a határidõ a bejelentéstõl számított harminc nap. Ez utóbbi határidõ vonatkozik a 126. §-ban megjelölt beleegyezés esetére is.
124. § A tag üzletrészének bírósági végrehajtási eljárás
során történõ értékesítésénél a többi tagot, a társaságot
vagy a taggyûlés által kijelölt személyt – ebben a sorrendben – az üzletrészre – a bírósági végrehajtási árverésen
gyakorolható – elõvásárlási jog illeti meg. Ennek során az
elõvásárlási jog gyakorlására a 123. §-ban foglaltak irányadóak azzal, hogy a társaságot megilletõ elõvásárlási jogot
mindkét esetben a taggyûlés gyakorolja.
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125. § (1) Az elõvásárlási jog átruházása semmis.

(2) Az elõvásárlási jog megsértésével kötött szerzõdés
hatálytalanságának megállapítására pert csak a szerzõdéskötéstõl számított egyéves jogvesztõ határidõn belül lehet
indítani.
126. § (1) A tagok az üzletrész kívülálló személyre történõ átruházását a társaság beleegyezéséhez köthetik.
A beleegyezés megadásának, illetve megtagadásának feltételeit a társasági szerzõdésben kell szabályozni. A beleegyezés megadásáról a taggyûlés dönt.
(2) Az adásvételi szerzõdésen kívüli jogcímen történõ
átruházás a társasági szerzõdésben kizárható vagy korlátozható.
127. § (1) Az üzletrész átruházása esetén az átruházónak
a tagsági jogviszonyból eredõ jogai és kötelezettségei az
üzletrész megszerzõjére szállnak át.
(2) Az üzletrész átruházásához írásbeli szerzõdést kell
kötni.
(3) Az üzletrész átruházása a társasági szerzõdés módosítását nem igényli.
(4) A tulajdonosváltozást és annak idõpontját a tagjegyzékbe (150. §) való bejegyzés végett az üzletrész megszerzõje – nyolc napon belül – köteles bejelenteni a társaságnak. A bejelentést közokiratban vagy teljes bizonyító erejû
magánokiratban kell megtenni, és mellékelni kell hozzá az
üzletrész-adásvételi szerzõdést. A bejelentésben nyilatkozni kell a megszerzés tényén kívül arról is, hogy az üzletrész megszerzõje a társasági szerzõdés rendelkezéseit
magára nézve kötelezõnek ismeri el.
128. § (1) A tag halálával vagy megszûnésével üzletrésze átszáll a jogutódra. A társasági szerzõdés az átszállást
kizárhatja, ebben az esetben azonban rendelkeznie kell az
üzletrésznek a tagok vagy a társaság által történõ megváltásáról.
(2) Ha a tag jogutód nélkül szûnik meg, a társaság köteles a tag megszûnésérõl való tudomásszerzéstõl számított
három hónapon belül vagyonrendezési eljárás lefolytatását kezdeményezni (Ctv. 119. §). Ha a vagyonrendezési eljárásban az üzletrészre más nem tart igényt, a jogutód nélkül megszûnt tag üzletrészét haladéktalanul be kell vonni.
129. § (1) Ha a tag az üzletrészét házastársi közös
vagyonból szerezte, akkor a bíróság a házassági vagyonjogi perben a nem tag házastársnak – kérelmére – az üzletrész adásvételi szerzõdésen kívüli jogcímen történõ átruházására vonatkozó szabályok szerint juttathat társasági
részesedést.
(2) Az üzletrész adásvételi szerzõdésen kívüli jogcímen
történõ átruházására vonatkozó szabályok irányadóak ak-
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kor is, ha a nem tag házastárs a tag házastárssal kötött szerzõdés alapján szerzett jogcímet társasági részesedés megszerzésére.
(3) A házastársi vagyonközösséghez tartozó üzletrész
házastársak közötti megosztására – a házastársak közötti
szerzõdés vagy a bíróság jogerõs ítélete alapján – az üzletrész értékesítése útján is sor kerülhet. A 123. § (2) bekezdését az értékesítés során megfelelõen alkalmazni kell.
130. § (1) Az üzletrész csak átruházás, a megszûnt tag
jogutódlása és öröklés, valamint a házastársi közös vagyon
megosztása esetén osztható fel. A felosztáshoz – ha a társasági szerzõdés eltérõen nem rendelkezik – a taggyûlés
hozzájárulása szükséges. Nincs szükség a taggyûlés hozzájárulására a házastársi közös vagyon megosztása esetén
történõ felosztáshoz, azonban ilyenkor a tagokat, a társaságot vagy a taggyûlés által kijelölt személyt – ebben a sorrendben – a 123. § szabályai szerinti elõvásárlási jog illeti
meg.
(2) A törzsbetét legkisebb mértékére vonatkozó rendelkezéseket az üzletrészek felosztása esetében is alkalmazni
kell.
(3) A társasági szerzõdés az üzletrész felosztását kizárhatja.
131. § (1) A társaság saját tõkéjébõl a tagok javára, azok
tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság
fennállása során kizárólag az e törvényben meghatározott
esetekben és – a törzstõke leszállításának esetét kivéve –
csak a számviteli törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén, a tárgyévi adózott eredménybõl, illetve a
szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott
eredménybõl teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a
társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját
tõkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné
el a társaság törzstõkéjét.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában kifizetésnek minõsül a pénzbeli és a nem pénzbeli vagyoni értékû juttatás
egyaránt.
(3) A társasági szerzõdés elõírhatja, hogy az ügyvezetõnek írásban nyilatkoznia kell a taggyûlésnek arról, hogy a
kifizetés nem veszélyezteti a társaság fizetõképességét, illetve a hitelezõk érdekeinek érvényesülését. A nyilatkozat
megtételének elmulasztásával történõ kifizetéssel, illetve
valótlan nyilatkozat tételével okozott károkért az ügyvezetõ a vezetõ tisztségviselõkre vonatkozó általános rendelkezések szerint felel.
(4) Azokat a kifizetéseket, melyeket az (1) és (3) bekezdés rendelkezései ellenére teljesítettek, a társaság részére
vissza kell fizetni, feltéve, hogy a társaság bizonyítja a tag
rosszhiszemûségét.
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132. § (1) A tagot a társaságnak a 131. § (1) bekezdése
szerint felosztható és a taggyûlés által felosztani rendelt, a
számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott
eredményébõl, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményébõl arányos hányad
(osztalék) illeti meg. Osztalékra az a tag jogosult, aki az
osztalékfizetésrõl döntõ taggyûlés idõpontjában a tagjegyzékben (150. §) szerepel, kivéve, ha a társasági szerzõdés
ettõl eltérõ idõpontot határoz meg. A társasági szerzõdés
lehetõséget adhat arra, hogy a tagot megilletõ osztalék
nem pénzbeli vagyoni értékû juttatásként kerüljön teljesítésre. A tag az osztalékra csak a már teljesített vagyoni
hozzájárulása arányában jogosult.
(2) A taggyûlés az osztalékfizetésrõl az ügyvezetõnek
– ha a társaságnál felügyelõbizottság mûködik, a felügyelõbizottság által jóváhagyott – javaslatára, a számviteli
törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejûleg határozhat.
(3) A társasági szerzõdés eltérõ rendelkezése hiányában
az (1) bekezdésben meghatározott eredményt a törzsbetétek arányában kell a tagok között felosztani.
133. § Két, egymást követõ számviteli törvény szerinti
beszámoló elfogadása közötti idõszakban – ha a társasági
szerzõdés azt megengedi – a taggyûlés osztalékelõleg fizetésérõl akkor határozhat, ha
a) a számviteli törvény szerinti – e célból készített –
közbensõ mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság
rendelkezik az osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel;
azzal, hogy a kifizetés nem haladhatja meg az utolsó számviteli törvény szerinti beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a számviteli
törvényben foglaltak alapján megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét és a társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tõkéje a kifizetés folytán nem csökkenhet a törzstõke összege
alá, továbbá
b) a tagok vállalják az osztalékelõleg visszafizetését,
amennyiben utóbb a számviteli törvény szerinti beszámoló
alapján – a 131. § (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – az osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetõség.
134. § A 131. § (4) bekezdésben foglaltak megfelelõen
alkalmazandók abban az esetben is, ha a tag polgári jogi
szerzõdés alapján, nem tagsági jogviszonyára tekintettel,
olyan kifizetésben részesült, amelyre a 131. § (1) bekezdésben foglaltak egyébként nem adnának lehetõséget, és
amely a felelõs társasági gazdálkodás követelményével
összeegyeztethetetlen.
135. § (1) A társaság a saját üzletrészét a törzstõkén felüli vagyonából vásárolhatja meg. Csak azok az üzletrészek vásárolhatók meg, amelyekre a törzsbetétek teljes
összegét befizették, illetõleg teljesítették.
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(2) Tilos a saját üzletrész megvásárlása, ha a társaság
osztalék fizetésérõl sem határozhatna. A saját üzletrész
megvásárlása fedezetének megállapításával összefüggésben a számviteli törvény szerinti beszámolóban és a közbensõ mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját követõ hat hónapon belül lehet figyelembe venni.
(3) A társaság tulajdonába került saját üzletrész után a
társaság szavazati jogot nem gyakorolhat, ezen üzletrészt a
határozatképesség megállapításánál figyelmen kívül kell
hagyni.
(4) A saját üzletrészre esõ osztalékot az osztalékra jogosult tagokat megilletõ juttatásként kell – ha a társasági
szerzõdés eltérõen nem rendelkezik – törzsbetéteik arányában számításba venni. Az osztalékra való jogosultság
szabályai megfelelõen alkalmazandók a társaság megszûnése esetén a társasági vagyon felosztása során is.
(5) Az (1) bekezdés alapján megvásárolt üzletrészt – ha
a társasági szerzõdés eltérõen nem rendelkezik – a vásárlástól számított egy éven belül a társaság köteles elidegeníteni vagy azt a tagoknak – törzsbetéteik arányában – térítés
nélkül átadni, illetve a törzstõke-leszállítás szabályainak
alkalmazásával bevonni.
136. § A társaság rendelkezik az üzletrésszel
a) a tagsági jogviszony 14. § szerinti megszûnése, illetve a tag bírósági kizárása esetében az árverés lebonyolítása
érdekében, vagy
b) a tag jogutód nélküli megszûnése, illetve
c) öröklés esetén, ha a társasági szerzõdés az átszállást
kizárta [128. § (1) bekezdés] és ha a tagok, illetõleg a társaság az üzletrészt nem váltották meg, addig, amíg a megváltás meg nem történik.
137. § (1) Az üzletrész bevonására – a (4) bekezdésben
foglalt kivétellel – csak akkor kerülhet sor, ha a társasági
szerzõdés az üzletrész bevonását kifejezetten megengedi.
Az érintett tag beleegyezése nem szükséges az üzletrész
bevonásához, ha a bevonás feltételeit a társasági szerzõdés
már akkor is tartalmazta, amikor a tag az üzletrészét megszerezte.
(2) A tagsági jogviszony 14. § szerinti megszûnése, illetve a tag bírósági kizárása esetében az árverés lebonyolítása érdekében az üzletrészt be lehet vonni akkor is, ha a
bevonást a társasági szerzõdés nem teszi lehetõvé.
(3) Az üzletrész bevonásának elhatározása a taggyûlés
hatáskörébe tartozik.
(4) A bevonás elrendelésével a törzsbetét megszûnik, és
értékével a törzstõkét – a kötelezõ tõkeleszállítás szabályainak alkalmazásával – csökkenteni kell.
(5) A társaság úgy is határozhat, hogy az üzletrészt a tagoknak – eltérõ megállapodás hiányában – törzsbetéteik
arányában térítés nélkül át kell adni.
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138. § Az érintett taggal való megállapodás alapján kell
értékesíteni annak a tagnak az üzletrészét, akinek tagsági
jogviszonya a 14. § alapján szûnt meg. Ilyen megállapodás
hiányában a tagsági jog megszûnésétõl számított negyvenöt napon belül nyilvános árverést kell tartani.
139. § (1) A bíróság által kizárt tag, illetõleg a 14. §
alapján a tagsági viszonyát elvesztett tag üzletrészének értékesítése a társaság kötelezettsége. Az üzletrész értékesítése nyilvános árverésen történik, amelyet a kizárást elrendelõ ítélet jogerõre emelkedését követõ negyvenöt napon
belül kell megtartani. Más módon csak a kizárt tag hozzájárulásával lehet értékesíteni az üzletrészt.
(2) Az üzletrész nyilvános árverésre bocsátása elõtt, az
árverés idõpontját legalább nyolc nappal megelõzõen, a
Cégközlönyben árverési hirdetményt kell közzétenni.
A hirdetményben meg kell jelölni:
a) a társaság cégnevét és székhelyét;
b) az árverés helyét és idejét;
c) a fizetés módját és határidejét;
d) az árverésre kerülõ üzletrészre vonatkozó legfontosabb adatokat, ideértve az érintett törzsbetét összegét és a
kikiáltási árat is.
(3) Az árverésen – azon tag kivételével, akinek az üzletrésze árverésre kerül – személyesen vagy meghatalmazott
útján bárki részt vehet. A meghatalmazást közokiratba
vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba kell foglalni.
140. § (1) Az árverést közjegyzõ jelenlétében kell megtartani. Az árverésen az üzletrészt a legjobb ajánlatot tevõ
vevõ veheti meg, aki köteles a teljes vételárat kifizetni, kivéve, ha a hirdetményben a társaság ettõl eltérõ fizetési
módot határozott meg. A társaság tagjait és a társaságot
ebben a sorrendben az árverésen kialakult vételáron és az
ott meghatározott fizetési mód betartásával elõvásárlási
jog illeti meg, amelyet az arra jogosultak az árverésen gyakorolhatnak. Az árverés eredményét az ügyvezetõ közli a
jogosultakkal.
(2) Az elsõ árverés során – a társasági szerzõdés eltérõ
rendelkezése hiányában – az üzletrész a törzsbetét társasági szerzõdésben meghatározott értékének kétharmadát el
nem érõ áron nem adható el. Ha az elsõ árverés meghiúsul,
az többször is megismételhetõ. A megismételt árverés során az üzletrész alacsonyabb áron is eladható, de a társaság
követelésénél alacsonyabb áron nem értékesíthetõ.
(3) Hat hónap eltelte után árverés nem tartható. Az árverés eredménytelensége esetén a társaság az utolsó árverést
követõ harminc napon belül határoz arról, hogy az üzletrészt
a) a törzstõkén felüli vagyona fedezete mellett a társaság megvásárolja, vagy
b) a társaság tagjai vásárolják meg – eltérõ megállapodás hiányában – törzsbetéteik arányában, illetve
c) a társaság bevonja azt.
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(4) Az árverési vevõ tulajdonszerzésére a Ptk.
120. §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezést kell alkalmazni.
(5) Az árverésen elért vételár befizetett összegébõl – az
árverés költségeinek levonását követõen – elõször a társaságnak a törzsbetét be nem fizetett részére esõ követelését
kell kielégíteni, míg a fennmaradó összeg az üzletrész volt
tulajdonosát illeti meg. Ha a tagot a bíróság kizárta a társaságból, akkor a költségek levonása után az árverésen elért
teljes vételár a kizárt tagot illeti.
(6) Ha az árverés eredménytelen volt, a volt tag csak a
társaság árveréskori saját tõkéjébõl ráesõ részesedésre
tarthat igényt.

3. Cím
A társaság szervezete
A taggyûlés
141. § (1) A taggyûlés a társaság legfõbb szerve. A taggyûlést legalább évente egyszer össze kell hívni.
(2) A taggyûlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
b) osztalékelõleg fizetésének elhatározása;
c) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
d) elõvásárlási jog gyakorlása a társaság által;
e) az elõvásárlásra jogosult személy kijelölése;
f) az üzletrész kívülálló személyre történõ átruházásánál a beleegyezés megadása;
g) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészrõl;
h) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
i) a tag kizárásának kezdeményezésérõl való határozat;
j) a 37. §-ban foglalt kivétellel az ügyvezetõ megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
k) a felügyelõbizottság tagjainak megválasztása, viszszahívása és díjazásának megállapítása;
l) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
m) olyan szerzõdés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetõjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont], illetve élettársával köt;
n) a tagok, az ügyvezetõk, a felügyelõbizottsági tagok,
illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése;
o) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történõ megvizsgálásának
elrendelése;
p) az elismert vállalatcsoport létrehozásának elõkészítésérõl és az uralmi szerzõdés tervezetének tartalmáról
való döntés, az uralmi szerzõdés tervezetének jóváhagyása;
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q) a társaság jogutód nélküli megszûnésének, átalakulásának elhatározása;
r) a társasági szerzõdés módosítása;
s) a törzstõke felemelésének és leszállításának elhatározása;
t) törzstõkeemelés esetén a tagok elsõbbségi jogának
kizárása;
u) törzstõkeemelés során az elsõbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
v) törzstõke felemelésekor, illetve az elsõbbségi jog
gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés
megállapítása;
w) törzstõke leszállításakor a törzsbetétek arányától
való eltérés megállapítása;
x) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági
szerzõdés a taggyûlés kizárólagos hatáskörébe utal.
142. § (1) A taggyûlésen a tagot meghatalmazott személy is képviselheti. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezetõ, a cégvezetõ, a felügyelõbizottság tagja, valamint a
könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes
bizonyító erejû magánokiratba kell foglalni.
(2) A taggyûlés akkor határozatképes, ha azon a törzstõke legalább fele vagy a leadható szavazatok többsége képviselve van. A társasági szerzõdés ennél nagyobb részvételi arányt is elõírhat.
(3) Ha a taggyûlés nem volt határozatképes, a taggyûlés
és a megismételt taggyûlés között – ha a társasági szerzõdés eltérõen nem rendelkezik – legalább három, legfeljebb
pedig tizenöt napnak kell eltelnie. Ilyen esetben a taggyûlés az eredeti napirenden szereplõ ügyekben a jelenlevõk
által képviselt törzstõke, illetve szavazati jog mértékétõl
függetlenül határozatképes, ha a társasági szerzõdés másként nem rendelkezik.
(4) A határozatképtelenség miatt megismételt taggyûlés
összehívása az eredeti taggyûlés meghívójában megjelölt
feltételekkel is történhet.
(5) A tagok a társasági szerzõdésben úgy is rendelkezhetnek, hogy a határozatképességre vonatkozó, – a
(2)–(3) bekezdés szerinti – szabályokat csak azokban az
esetekben kell alkalmazni, amikor a határozattervezet elfogadásához a leadható szavazatok legalább háromnegyedes többségére van szükség.
143. § (1) A taggyûlést – ha törvény vagy a társasági
szerzõdés másként nem rendelkezik – az ügyvezetõ hívja
össze.
(2) E törvényben vagy a társasági szerzõdésben meghatározott eseteken kívül a taggyûlést akkor is össze kell hívni, ha az a társaság érdekében egyébként szükséges.
Az ügyvezetõ haladéktalanul köteles, a szükséges intézkedések megtétele céljából, összehívni a taggyûlést, ha tudomására jut, hogy
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a) a társaság saját tõkéje veszteség folytán a törzstõke
felére csökkent, vagy
b) a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve, ha vagyona tartozásait nem
fedezi.
(3) A (2) bekezdésben megjelölt esetekben a tagoknak
határozniuk kell különösen a pótbefizetés elõírásáról vagy
– ha ennek lehetõségét a társasági szerzõdés nem tartalmazza – a törzstõke más módon való biztosításáról, illetve
a törzstõke leszállításáról, mindezek hiányában a társaságnak más társasággá történõ átalakulásáról, illetve jogutód
nélküli megszüntetésérõl. A határozatokat legkésõbb
három hónapon belül végre kell hajtani.
144. § (1) A taggyûlést – a társasági szerzõdés eltérõ
rendelkezése hiányában – a társaság székhelyére vagy
telephelyére kell összehívni, ettõl eltérni csak a tagok egyszerû szótöbbséggel hozott elõzetes hozzájárulásával
lehet.
(2) A taggyûlésre a tagokat a napirend közlésével kell
meghívni. A meghívók elküldése és a taggyûlés napja között – ha a társasági szerzõdés eltérõen nem rendelkezik –
legalább tizenöt napnak kell lennie.
(3) Bármelyik tag jogosult az általa megjelölt napirendi
kérdés megtárgyalását kérni, ha javaslatát a taggyûlés elõtt
legalább három nappal ismerteti a tagokkal.
145. § (1) A társasági szerzõdés rendelkezhet a taggyûlés olyan módon történõ megtartásáról is, hogy a tagok a
taggyûlésen nem közvetlen személyes jelenléttel, hanem
a társasági szerzõdésben foglaltak szerint, erre alkalmas, a
tagok közötti párbeszédet, illetve vitát korlátozás nélkül
lehetõvé tevõ elektronikus hírközlõ eszköz közvetítésével
vesznek részt. A taggyûlés ilyen módon történõ megtartása
esetén nem alkalmazhatók olyan elektronikus hírközlõ
eszközök, amelyek nem teszik lehetõvé a taggyûlésen
résztvevõk személyének megállapítását.
(2) A társasági szerzõdés kizárhatja a taggyûlés elektronikus hírközlõ eszköz közvetítésével történõ megtartásának lehetõségét, illetve meghatározhatja azokat a kérdéseket, amelyek ilyen módon nem tárgyalhatók.
(3) Az elektronikus hírközlõ eszköz közvetítésével tartott taggyûlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat
hiteles módon, úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenõrizhetõ legyen. Ha a taggyûlésen hozott határozatot be
kell nyújtani a cégbírósághoz, a felvétel alapján jegyzõkönyvet kell készíteni, amelyet az ügyvezetõ hitelesít.
146. § (1) A taggyûlésrõl az ügyvezetõ – a 145. §-ban
foglalt eset kivételével – jegyzõkönyvet készít. A jegyzõkönyv tartalmazza a taggyûlés helyét és idejét, a jelenlévõket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá
a taggyûlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat az azokra leadott szavazatok és
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ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat vagy az abban részt nem vevõket.

150. § (1) Az ügyvezetõ a társaság tagjairól nyilvántartást (a továbbiakban: tagjegyzéket) vezet.

(2) A jegyzõkönyvet az ügyvezetõ és egy – a taggyûlésen jelenlevõ, hitelesítõnek megválasztott – tag írja alá.

(2) A tagjegyzéken fel kell tüntetni:
a) valamennyi tag nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét) és törzsbetétét;
b) a közös tulajdonban lévõ üzletrész (122. §) esetén az
egyes tulajdonosok és a közös képviselõ nevét (cégét),
lakóhelyét (székhelyét), valamint a törzsbetét mértékét;
c) a törzstõke mértékét;
d) a társasági szerzõdésnek az esetleges pótbefizetésekre és mellékszolgáltatásokra, valamint az üzletrész átruházásának korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezéseit.

(3) Az ügyvezetõ a tagok által hozott határozatokról
folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve),
amelyet – a társasági szerzõdés eltérõ rendelkezése hiányában – a társaság székhelyén kell tartani. Az ügyvezetõnek a határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul
be kell vezetnie a határozatok könyvébe. A társasági szerzõdés elõírhatja, hogy a határozatok könyvében a felügyelõbizottság határozatait is nyilván kell tartani.
(4) A jegyzõkönyvbe, továbbá a 145. §-ban és a
148. §-ban megjelölt felvételbe, valamint a határozatok
könyvébe bármelyik tag betekinthet és az azokban foglaltakról az ügyvezetõ által hitelesített másolatot kérhet.
147. § (1) Ha a társasági szerzõdés úgy rendelkezik, a
tagok taggyûlés tartása nélkül is határozhatnak – a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását kivéve – a taggyûlés hatáskörébe tartozó ügyekben.
(2) A társasági szerzõdés elõírhatja, hogy a tagok meghatározott hányadának vagy bármely tagnak a kérésére
össze kell hívni a taggyûlést a határozattervezet megtárgyalására.

(3) A tagok személyében vagy üzletrészeiben bekövetkezett minden változást, így az üzletrészek átruházását
(átszállását), felosztását, a társaság tulajdonába kerülését
vagy bevonását az ügyvezetõnek át kell vezetnie a tagjegyzéken.
(4) Az ügyvezetõ köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani.
151. § (1) Ha a társaság ügyvezetõinek száma a társasági szerzõdésben meghatározott létszám alá csökkent, az
ügyvezetõ harminc napon belül köteles összehívni a taggyûlést.

148. § (1) A taggyûlés tartása nélkül döntésre bocsátott
határozat tervezetét írásban és – ha a társasági szerzõdés
ennél rövidebb határidõt nem állapít meg –, a döntésre legalább nyolc napot biztosítva kell a tagokkal közölni, akik
szavazatukat írásban vagy más, döntésük bizonyítására
alkalmas módon adják le [7. § (1) bekezdés].

(2) Ha a társaságnak nem maradt ügyvezetõje a taggyûlést bármelyik tag összehívhatja. Ha erre a változás bekövetkeztétõl számított harminc napon belül nem került sor,
vagy az nem lehetséges, akkor a taggyûlést bármelyik tag
vagy hitelezõ kérelmére a cégbíróság hívja össze.

(2) A taggyûlés tartása nélküli döntéshozatal során is
irányadóak e törvénynek a tagok szavazati jogának számítására, gyakorlására és a határozattervezet elfogadásához
megkívánt szavazatarányra vonatkozó rendelkezései.

4. Cím

(3) A taggyûlés tartása nélküli döntéshozatal esetében a
határozatot az utolsó szavazat beérkezését követõ napon
kell meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményérõl az
ügyvezetõ a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követõen – ha a társasági szerzõdés rövidebb határidõt nem
ír elõ – nyolc napon belül írásban tájékoztatja.

A társaság ügyvezetése
149. § A társaság ügyeinek intézését és a társaság törvényes képviseletét a tagok közül vagy harmadik személyek körébõl a taggyûlés által választott egy vagy több
ügyvezetõ látja el. A társasági szerzõdés úgy is rendelkezhet, hogy valamennyi tag jogosult az ügyintézésre és képviseletre; ilyenkor õket kell ügyvezetõknek tekinteni,
amennyiben megfelelnek a vezetõi tisztségviselõkre
vonatkozó általános rendelkezéseknek.

A társasági szerzõdés módosítása.
A törzstõke felemelése és leszállítása
152. § A társasági szerzõdés módosításához – ha a törvény eltérõen nem rendelkezik – a taggyûlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
153. § A tagok társasági szerzõdésben foglalt kötelezettségeinek növeléséhez, új kötelezettségek megállapításához, illetve az egyes tagok külön jogainak csorbításához
a taggyûlés egyhangú határozatára van szükség.
154. § (1) A törzstõke felemelhetõ pénzbeli, illetve nem
pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával, valamint a törzstõkén felüli vagyon terhére.
(2) A törzstõke felemelésérõl a taggyûlés jogosult dönteni a társasági szerzõdés módosítására vonatkozó szabályok betartásával, azzal, hogy a tõkeemeléshez – ha a tár-
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sasági szerzõdés szigorúbb rendelkezést nem tartalmaz –
egyszerû szótöbbséggel meghozott határozat elégséges.
155. § (1) A vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával megvalósuló törzstõke felemelésére csak akkor kerülhet sor,
ha valamennyi korábbi törzsbetétet teljes egészében szolgáltatták.
(2) A tõkeemelést elhatározó taggyûlési határozatban
meg kell határozni, hogy a tõkeemelésre milyen nagyságú
(tárgyú) pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával kerül sor.
(3) Vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával megvalósuló
törzstõkeemelés esetén a tagoknak – ha a társasági szerzõdés, illetve a tõkeemelést elhatározó taggyûlési határozat
másként nem rendelkezik – a tõkeemelés elhatározásától
számított tizenöt napon belül elsõbbségi joguk van arra,
hogy a tõkeemelésben részt vegyenek.
(4) Ha a tag nem él a megadott határidõn belül elsõbbségi jogával helyette további tizenöt napon belül a többi tag
gyakorolhatja az elsõbbségi jogot. Ha a tagok nem éltek elsõbbségi jogukkal a taggyûlés által kijelölt személyek
jogosultak a vagyoni hozzájárulás szolgáltatására.
156. § (1) A 155. § (3)–(4) bekezdésében meghatározott
elsõbbségi jog gyakorlására – ha a társasági szerzõdés, illetve a tõkeemelést elhatározó taggyûlési határozat legalább háromnegyedes szótöbbséggel másként nem rendelkezik – a tagok törzsbetéteik arányában jogosultak.
(2) A tõkeemelésben részt vevõ új tagoknak közokiratban vagy teljes bizonyító erejû magánokiratban kell nyilatkozniuk arról, hogy a társasági szerzõdés rendelkezéseit
magukra nézve kötelezõnek ismerik el.
(3) A tõkeemelésrõl döntõ taggyûlési határozatnak tartalmaznia kell a felemelt törzstõke és az egyes tagok törzsbetéteinek nagyságát, az adott tag által a tõkeemelés során
szolgáltatott vagyoni hozzájárulást, annak szolgáltatásának módját és idejét.
(4) Ha a tagok elsõbbségi joga nem sérül, egy taggyûlésen is lehet dönteni a törzstõke felemelésérõl.
157. § A törzsbetét legkisebb összegére, megfizetésének módjára, esedékességére, a késedelem jogkövetkezményeire, valamint a vagyoni hozzájárulás értékelésére és
szolgáltatására, továbbá a vagyoni hozzájárulást szolgáltató tag felelõsségére vonatkozó rendelkezéseket a törzstõke felemelése során is alkalmazni kell.
158. § (1) A taggyûlés a törzstõkét a társaság törzstõkén
felüli vagyonával vagy annak egy részével felemelheti, ha
a számviteli törvény szerinti, az elõzõ üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójának mérlege
vagy a tárgyévi közbensõ mérlege alapján a tõkeemelés
fedezete biztosított, és a társaság törzstõkéje a tõkeemelést
követõen sem haladja meg a számviteli törvény szerint
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helyesbített saját tõke összegét. A törzstõkén felüli vagyon
fedezetének fennállását – a mérleg fordulónapját követõ
hat hónapon belül – a számviteli törvény szerinti beszámoló vagy közbensõ mérleg igazolja.
(2) A törzstõke (1) bekezdés szerinti felemelése a tagok
törzsbetéteit – külön befizetés nélkül – a korábbi törzsbetéteik arányában növeli, ha a társasági szerzõdés, illetve a
minõsített szótöbbséggel hozott taggyûlési határozat ettõl
eltérõen nem rendelkezik.
159. § (1) A taggyûlés a törzstõkét – a társasági szerzõdés módosítására vonatkozó szabályok betartásával –
leszállíthatja, e törvényben meghatározott esetekben,
pedig köteles azt leszállítani.
(2) A törzstõke nem szállítható le – a (3) bekezdésben
meghatározott kivétellel – a 114. § (1) bekezdésében meghatározott összeg alá.
(3) A törzstõke 114. § (1) bekezdésében meghatározott
összeg alá történõ leszállításáról is határozhat a társaság
(feltételes tõkeleszállítás). Ez esetben a törzstõke leszállítása hatályosulásának elõfeltétele, hogy a törzstõke leszállításával egyidejûleg elhatározott törzstõkeemelés megtörténjen és így a törzstõke legalább a 114. § (1) bekezdésében meghatározott nagyságot elérje.
160. § (1) A társaság elhatározásából történõ törzstõke
leszállításáról döntõ taggyûlési határozatban meg kell határozni a leszállított törzstõke és az egyes tagok törzsbetéteinek nagyságát, valamint azt, hogy a törzstõke-leszállításra tõkekivonás vagy veszteség rendezése érdekében, illetve a saját tõke más elemeinek – ideértve a lekötött tartalékot is – növelése céljából kerül-e sor. A törzstõke leszállítása a társasági szerzõdés, illetve a tõke leszállításáról
döntõ taggyûlési határozat eltérõ rendelkezése hiányában
törzsbetéteik arányában érinti a tagok üzletrészét.
(2) A törzstõke tõkekivonással történõ leszállításakor a
tagokat megilletõ összeg megállapítása során számításba
kell venni – a törzstõke arányában – a törzstõkén felüli vagyon összegét is. Amennyiben a saját tõke kevesebb, mint
a jegyzett tõke összege, a törzstõke tõkekivonással történõ
leszállítása esetén elõször a veszteség rendezése miatti
törzstõke leszállításáról kell dönteni.
161. § (1) Ha a törzstõke leszállítása e törvényben meghatározott ok miatt kötelezõ, a taggyûlés az ok bekövetkeztétõl történt tudomásszerzéstõl számított harminc napon belül köteles a tõke leszállításáról határozni.
(2) Ha a törzstõkét a 114. § (1) bekezdésében meghatározott összeg alá kellene leszállítani – ha a társaság nem él
a 143. § (3) bekezdésében, illetve a 159. § (3) bekezdése
nyújtotta lehetõségek valamelyikével – a társaságnak társasági formaváltásról, más társasággal való egyesülésérõl,
szétválásáról, avagy jogutód nélküli megszûnésérõl kell
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döntenie. A taggyûlési határozat tartalmára a 160. § megfelelõen irányadó.

utóbb a társaság törzstõkéjének a felemelésére fordítható,
tilos abból a tagok javára kifizetést teljesíteni.

162. § (1) Az ügyvezetõ a törzstõke leszállítását elhatározó taggyûlési határozat meghozatalát követõ harminc
napon belül köteles a taggyûlési határozatról szóló közleményt a cégbíróságnak megküldeni, egyidejûleg intézkedni a tõke leszállításról hozott döntés Cégközlönyben történõ kétszer egymás utáni közzétételérõl, akként, hogy a két
közzététel között legalább harminc napnak kell eltelnie. A
hirdetményben fel kell tüntetni a döntés tartalmát, valamint fel kell hívni a társaság hitelezõit, hogy a hirdetmény
elsõ alkalommal történt közzétételét megelõzõen keletkezett és ezen idõpontig esedékessé nem vált követeléseik
után – a (3) bekezdés szerinti kivételekkel – biztosítékra
tarthatnak igényt. Az ismert hitelezõket a társaság közvetlenül is köteles értesíteni.

164. § (1) A tõkeleszállítás bejegyzésének feltétele,
hogy az ügyvezetõ igazolja a 162–163. §-ban foglalt szabályok betartását.

(2) A hitelezõk a hirdetmény utolsó közzétételétõl számított harmincnapos jogvesztõ határidõn belül jogosultak
bejelenteni, ha a társaság törzstõkéjének leszállításával
összefüggésben biztosítékra tartanak igényt.
(3) Nem jogosult biztosítékra a hitelezõ, ha a törzstõke-leszállításhoz kapcsolódó kockázattal arányos biztosítékkal – jogszabály rendelkezése vagy szerzõdés alapján –
már rendelkezik, vagy ha a társaság pénzügyi, vagyoni
helyzetére figyelemmel a biztosítékadás indokolatlan.
163. § (1) A társaság az igény bejelentés elõterjesztésére
biztosított határidõ lejártát követõ nyolc napon belül köteles biztosítékot nyújtani, vagy a kérelem elutasítását és annak indokát a hitelezõ tudomására hozni. Az elutasító, illetve a hitelezõ által nem megfelelõnek tartott biztosíték
nyújtására vonatkozó döntés felülvizsgálatát a hitelezõ
a határozat kézhezvételétõl számított nyolcnapos jogvesztõ határidõn belül a cégbíróságtól kérheti. A cégbíróság – a törvényességi felügyeleti eljárásra irányadó szabályok megfelelõ alkalmazásával – a kérelem elõterjesztésétõl számított harminc napon belül határoz. A cégbíróság az eljárás lefolytatását követõen elutasítja a kérelmet,
vagy a társaságot megfelelõ biztosíték nyújtására kötelezi.
A törzstõke leszállítása mindaddig nem jegyezhetõ be a
cégjegyzékbe, amíg a hitelezõ megfelelõ biztosítékot nem
kapott.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók,
ha a társaság törzstõkéjének leszállítására
a) a társaság veszteségének rendezése végett [143. §
(3) bekezdése], vagy
b) a számviteli törvényben meghatározott módon, a társaság törzstõkéjén felüli lekötött tartalék javára történõ átcsoportosítás céljából
kerül sor.
(3) A (2) bekezdés b) pont szerinti esetben a törzstõke
terhére képzett tartalék nem haladhatja meg a társaság
törzstõkéjének tíz százalékát. Az így képzett lekötött tartalék kizárólag a társasági veszteségek csökkentésére vagy

(2) A törzstõke leszállítása alapján a tagoknak kifizetéseket csak a tõkeleszállítás cégjegyzékbe történt bejegyzése után szabad teljesíteni.
(3) Az ügyvezetõnek a törzstõke leszállítása meghiúsulását harminc napon belül kell bejelentenie a cégbírósághoz.
(4) Ha a törzstõke kötelezõ leszállítása hiúsult meg és a
meghiúsulástól számított harminc napon belül a társaság
a kötelezõ tõkeleszállítás okait nem szünteti meg, a társaság köteles más társasági formába átalakulni vagy jogutód
nélküli megszûnésérõl határozni.

5. Cím
A társaság megszûnése
165. § (1) A társaság megszûnésének elhatározásához a
taggyûlésnek legalább háromnegyedes szótöbbséggel
hozott határozata szükséges.
(2) A társaság jogutód nélküli megszûnése esetében a
hitelezõk kielégítése után fennmaradó vagyonból elõször
a pótbefizetéseket kell visszatéríteni, majd a további részt
– a társasági szerzõdés eltérõ rendelkezése hiányában –
a törzsbetétek arányában kell felosztani a társaság tagjai
között.
(3) Ha a végelszámolás megindításakor, illetve a felszámolás elrendelésekor a társaság törzstõkéje még nem került teljes egészében befizetésre, a végelszámoló, illetve a
felszámoló jogosult a még nem teljesített befizetésekre
vonatkozó kötelezettséget azonnal esedékessé tenni és annak teljesítését a tagoktól megkövetelni, ha arra a társaság
tartozásainak kiegyenlítése érdekében szükség van.
166. § Ha a társaság tagjainak száma egy fõre csökkent,
a társaság nem szûnik meg, hanem egyszemélyes társaságként tovább mûködik. Amennyiben a társaság legkésõbb
egy éven belül nem jelent be új tagot, akkor a korábbi társasági szerzõdését alapító okiratra kell módosítani.

6. Cím
Az egyszemélyes társaság
167. § (1) A társaságot egy tag is alapíthatja, illetve
ilyen társaság létrejöhet úgy is, hogy a már mûködõ társa-
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ság valamennyi üzletrészének tulajdonát egy tag szerzi
meg (a továbbiakban: egyszemélyes társaság).

si formában – létrejöhet e törvény szerinti átalakulással
(VI. fejezet) is.

(2) Egyszemélyes társaság alapításához alapító okirat
elfogadására van szükség. Az alapító okirat tartalmára és
alakszerûségére a társasági szerzõdésre vonatkozó szabályokat kell megfelelõen alkalmazni.

(3) A részvénytársaság elnevezést – a mûködési forma
megjelölésével, illetve annak „zrt.” vagy „nyrt.” rövidítésével – a társaság cégnevében fel kell tüntetni.

(3) Egyszemélyes társaság alapítása esetén a cégbírósághoz történõ bejelentés elõtt a teljes pénzbeli hozzájárulást be kell fizetni, illetve a nem pénzbeli hozzájárulást a
társaság rendelkezésére kell bocsátani.
168. § (1) Az egyszemélyes társaságnál a taggyûlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az egyedüli tag dönt, és errõl
a vezetõ tisztségviselõket írásban köteles értesíteni.
(2) Ha az egyedüli tag természetes személy, egyszemélyes társaságnál az alapító okirat úgy is rendelkezhet, hogy
a tag jogosult az ügyvezetésre és a képviseletre.
(3) Az egyszemélyes társaság és annak tagja közötti
szerzõdés érvényességéhez a szerzõdés közokiratba vagy
teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalása szükséges.
169. § (1) Egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem
szerezheti meg.

(4) A részvénytársaság az e törvényben meghatározott
szabályok szerint (173. §) mûködési formáját megváltoztathatja. A mûködési forma megváltoztatása nem jelenti a
részvénytársaság átalakulását.
172. § (1) Nyilvánosan mûködik az a részvénytársaság,
amelynek részvényei az értékpapírokra vonatkozó külön
törvényben meghatározott feltételek szerint részben vagy
egészben nyilvánosan kerülnek forgalomba hozatalra.
Nyilvánosan mûködik az a részvénytársaság is, amelynek
részvényeit a nem nyilvános forgalomba hozatalt követõen nyilvános értékesítésre ajánlották fel, illetve a szabályozott piacra bevezették.
(2) Zártkörûen mûködik az a részvénytársaság, amelynek részvényei nem kerülnek nyilvános forgalomba hozatalra, továbbá az a részvénytársaság is, amelynek a nyilvánosan forgalomba hozott részvényeit nyilvános ajánlattétel útján már nem értékesítik, illetve azokat a szabályozott piacról kivezették.

(2) Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása
vagy a törzstõke felemelése folytán új tagokkal egészül ki,
és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek
az alapító okiratot társasági szerzõdésre módosítani.

(3) Tilos a zártkörûen mûködõ részvénytársaság részvényeseit, illetve jegyzett tõkéjét nyilvános felhívás útján
gyûjteni.

170. § Egyebekben az egyszemélyes társaságokra a
többszemélyes társaságokra vonatkozó szabályokat kell
megfelelõen alkalmazni.

173. § A részvénytársaság legfõbb szerve az alapszabály módosítására irányadó szabályok szerint – az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések figyelembevételével – határozhat a részvénytársaság mûködési
formájának megváltoztatásáról.

X. Fejezet
A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
1. Cím
Általános szabályok
171. § (1) A részvénytársaság olyan gazdasági társaság,
amely elõre meghatározott számú és névértékû részvényekbõl álló alaptõkével (jegyzett tõkével) alakul, és
amelynél a tag (részvényes) kötelezettsége a részvénytársasággal szemben a részvény névértékének vagy kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki. A részvénytársaság
kötelezettségeiért – törvényben meghatározott kivétellel –
a részvényes nem felel.
(2) A részvénytársaság zárt körben vagy nyilvánosan
alapítható, mûködési formája lehet zártkörû vagy nyilvános. Részvénytársaság – zártkörû vagy nyilvános mûködé-

174. § (1) Az összes részvény névértékének összege a
részvénytársaság alaptõkéje.
(2) A részvények névértéken aluli kibocsátása semmis.
A névértéken aluli kibocsátásból eredõ károkért harmadik
személyekkel szemben, ha a kibocsátás a cégbejegyzést
megelõzõen történik, az alapítók egyetemlegesen felelnek.
Ha a névértéken aluli kibocsátásra a cégbejegyzést követõen kerül sor, a felelõsség a részvénytársaságot terheli.
(3) A részvény névértéke meghatározható az alaptõke
mindenkori összegének hányadában.
175. § A részvénytársaság a számviteli szabályok szerinti saját tõkéjébõl csak e törvénynek a részvénytársaságokra megállapított szabályai szerint, a törvényben meghatározott eljárási rendben teljesíthet vagyoni juttatást a
részvényes javára.
176. § (1) A részvényest e minõségében a törvényben
meghatározott, a részvény által megtestesített tagsági és
vagyoni jogok illetik meg.
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(2) Tilos a részvényesi jogok gyakorlásával összefüggésben az azonos részvénysorozatba [183. § (3) bekezdés] tartozó részvényekkel rendelkezõ részvényesek
közötti bármiféle hátrányos különbségtétel.

A részvény
177. § A részvény tagsági jogokat megtestesítõ, névre
szóló, névértékkel rendelkezõ forgalomképes értékpapír.
178. § A részvény – ha törvény eltérõen nem rendelkezik – szabadon átruházható. A részvény átruházhatóságának korlátozása harmadik személlyel szemben akkor hatályos, ha törvény erre lehetõséget ad.
179. § A nyomdai úton elõállított részvény átruházása a
részvény hátoldalára vagy a részvényhez csatolt lapra
(toldatra) írt teljes vagy üres forgatmány útján történik.
180. § (1) A dematerializált részvény elektronikus úton
létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapírokra vonatkozó külön törvényben meghatározott
tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség, amelynek nincs sorszáma. Dematerializált részvény esetén a részvényes nevét, valamint az azonosításhoz
szükséges egyéb adatait az értékpapír-forgalmazó által a
részvényes javára vezetett értékpapírszámla tartalmazza.
(2) A dematerializált részvény átruházása az értékpapírszámlán történõ terhelés, illetve jóváírás útján történik.
(3) Dematerializált részvény esetén – az ellenkezõ bizonyításáig – azt a személyt kell a részvény tulajdonosának
tekinteni, akinek értékpapírszámláján a részvényt nyilvántartják.
181. § (1) A nyomdai úton elõállított részvény tulajdonjogának öröklés, a részvényes jogutódlással történõ megszûnése vagy házastársi közös vagyon megosztása jogcímén történõ átszállása esetén, a jogosult kérésére az igazgatóság a tulajdonosváltozást – a megfelelõ okirati bizonyítékok alapján – a részvény hátoldalán (toldaton) átvezeti és a jogosultat – ha az eltérõen nem rendelkezik –
a részvénykönyvben részvényesként feltünteti. Dematerializált részvény esetén az értékpapírszámla-vezetõ vezeti
át a tulajdonosváltozást, ezzel egyidejûleg értesíti a részvénytársaság igazgatóságát vagy annak megbízottját
(202. §), amely a részvényest – ha az eltérõen nem rendelkezik – a részvénykönyvbe bejegyzi.
(2) A nyomdai úton elõállított részvény tulajdonjogának jogerõs bírósági határozattal vagy hatósági árverésen
történõ megszerzése esetén, a tulajdonos kérésére az igazgatóság – a jogerõs bírósági határozat, illetve az árverési
jegyzõkönyv alapján, annak száma és kelte feltüntetésével
– a tulajdonváltozást a részvény hátoldalán (toldaton) átvezeti, és a jogosultat – ha az eltérõen nem rendelkezik –
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a részvénykönyvben részvényesként feltünteti. Dematerializált részvény esetén a jogerõs bírósági határozat, illetve az árverési jegyzõkönyv alapján, annak száma és kelte
értékpapírszámlán történõ feltüntetésével az értékpapírszámla-vezetõ vezeti át az új tulajdonos javára a tulajdonváltozást, és ezzel egyidejûleg értesíti a részvénytársaság
igazgatóságát vagy annak megbízottját (202. §), amely a
részvényest – ha az eltérõen nem rendelkezik – a részvénykönyvbe bejegyzi.
(3) Zálogjoggal terhelt részvények tulajdonjogának a
zálogjog érvényesítése során történõ átruházására a Ptk.
zálogjogról szóló rendelkezései alkalmazandók.
182. § (1) A részvény a névértékétõl függõ mértékû szavazati jogot testesít meg, kivéve, ha e törvény vagy a törvény alapján a részvénytársaság alapszabálya a szavazati
jogot a részvények meghatározott csoportjára kizárja vagy
korlátozza. Azonos névértékû részvények azonos szavazati jogot biztosítanak.
(2) Többletszavazati jogot biztosító részvény kibocsátása az e törvényben meghatározott esetek kivételével semmis.
183. § (1) Részvényfajták:
a) a törzsrészvény,
b) az elsõbbségi részvény,
c) a dolgozói részvény,
d) a kamatozó részvény,
e) a visszaváltható részvény.
(2) Az elsõbbségi részvényfajtán belül a részvények
különbözõ részvényosztályokba tartozhatnak, egy részvényosztályon belül eltérõ tartalmú és mértékû tagsági
jogokat megtestesítõ részvények kerülhetnek kibocsátásra.
(3) Egy részvényfajtán, illetve részvényosztályon belül
több részvénysorozat bocsátható ki. Az azonos tartalmú és
mértékû tagsági jogokat megtestesítõ részvények egy részvénysorozatnak minõsülnek. Az egy sorozatba tartozó
részvények névértéke és elõállítási módja nem térhet el
egymástól.

2. Cím
Zártkörûen mûködõ részvénytársaság
A zártkörûen mûködõ részvénytársaság által
kibocsátható részvények
184. § Zártkörûen mûködõ részvénytársaság az alapszabályban foglaltaknak megfelelõen a 183. § (1) bekezdésében felsorolt részvényfajtákat bocsáthatja ki.
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185. § (1) Az a részvény, amely nem tartozik a 183. §
(1) bekezdésének b)–e) pontjaiban felsorolt részvényfajták közé, törzsrészvény.
(2) A részvénytársaság által kibocsátott törzsrészvények névértéke összegének mindenkor meg kell haladnia a
részvénytársaság alaptõkéjének a felét.
186. § (1) A részvénytársaság alapszabálya – az erre
vonatkozó feltételek meghatározásával – rendelkezhet
olyan részvény kibocsátásáról, amely más részvényfajtával szemben a részvényesnek meghatározott elõnyt biztosít (elsõbbségi részvény).
(2) Az alapszabály az elsõbbségi részvényfajtán belül
a) osztalékelsõbbséget,
b) a részvénytársaság jogutód nélkül történõ megszûnése esetén a felosztásra kerülõ vagyonból történõ részesedés elsõbbségét (likvidációs hányadhoz fûzõdõ elsõbbség),
c) a szavazati joggal összefüggõ elsõbbséget,
d) vezetõ tisztségviselõ vagy felügyelõbizottsági tag
kijelölésére vonatkozó elsõbbséget, valamint
e) elõvásárlási jogot
biztosító részvényosztályt határozhat meg.
(3) Az alapszabály rendelkezhet olyan elsõbbségi részvény kibocsátásról, amely a (2) bekezdésben meghatározott elsõbbségi jogosultságok közül egyidejûleg többet
testesít meg.
(4) A (2) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a
(3) bekezdésében meghatározott elsõbbségi részvényhez
kapcsolódó szavazati jogot az alapszabály korlátozhatja
vagy kizárhatja, ennek hiányában az elsõbbségi részvényhez fûzõdõ szavazati jog – a (2) bekezdés c) pontja kivételével – a részvény névértékének megfelelõen kerül megállapításra.
(5) Az alapszabály rendelkezhet olyan elsõbbségi részvényosztályba tartozó részvénysorozat kibocsátásáról,
amelynek részvényeit a részvényes vagy a részvénytársaság kérésére, az alapszabály elõírásainak megfelelõen,
más elsõbbségi részvényosztályba tartozó részvényre vagy
törzsrészvényre kell átcserélni.
187. § (1) Az osztalékelsõbbséget biztosító részvény a
részvényesek között felosztható adózott eredménybõl a
más részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó
részvényeket megelõzõen, illetve azoknál kedvezõbb mértékben jogosít osztalékra.
(2) Ha valamelyik évben az osztalékelsõbbséget biztosító részvények után bármely okból nem került sor az osztalék kifizetésére, a következõ évben más részvényfajtába,
illetve részvényosztályba tartozó részvényekre – ha az
alapszabály eltérõen nem rendelkezik – a részvénytársaság
csak akkor fizethet osztalékot, ha az osztalékelsõbbséget
biztosító részvények után járó elmaradt osztalék maradéktalanul kifizetésre került.
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(3) Ha a részvénytársaság a szavazati jogot korlátozó
vagy kizáró elsõbbségi részvénynek biztosított osztalékot
valamelyik évben nem vagy nem teljesen fizeti ki, és azt a
következõ évben sem pótolja az arra az évre esedékes osztalékkal együtt, az elsõbbségi részvény részvényesét teljes
szavazati jog és más, az alapszabályban meghatározott elsõbbségi jog illeti meg. Az elsõbbségi részvényes e jogokat mindaddig gyakorolhatja, amíg a részvénytársaság az
elmaradt osztalékot ki nem fizeti.
(4) Az osztalékelsõbbségi részvényhez fûzõdõ kedvezmények igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról
a részvénytársaság alapszabályában kell rendelkezni.
188. § (1) A szavazatelsõbbségi jogot biztosító részvény
alapján a részvényes az alapszabályban meghatározott
mértékû többszörös szavazati jogot gyakorolhat. Az egy
részvényhez kapcsolódó szavazati jog azonban nem haladhatja meg a részvény névértékéhez igazodó szavazati jog
tízszeresét.
(2) Az alapszabály úgy is rendelkezhet, hogy a közgyûlési határozat csak a szavazatelsõbbséget biztosító részvények egyszerû többségének igenlõ szavazata mellett, ha
pedig a szavazatelsõbbséget biztosító részvénybõl egy
részvény került kibocsátásra, az e részvénnyel rendelkezõ
részvényes igenlõ szavazatával hozható meg.
(3) Az alapszabályban fel kell sorolni mindazokat a kérdéseket, amelyekre a (2) bekezdésben biztosított elsõbbségi jog kiterjed, ideértve azt az esetet is, ha a szavazatelsõbbségi jog a közgyûlés hatáskörébe tartozó valamennyi
döntéshozatalra vonatkozik. Ezek hiányában a (2) bekezdésében meghatározott elsõbbségi jogra vonatkozó alapszabályi rendelkezés semmis.
189. § (1) A vezetõ tisztségviselõ kijelölésére vonatkozó elsõbbségi részvény alapján a részvényesek az alapszabályban meghatározott módon és eljárási rendben jogosultak az igazgatóság egy vagy több tagjának, de legfeljebb az
igazgatósági tagok egyharmadának a kijelölésére, akik ezáltal az igazgatóság tagjává válnak. Az elsõbbségi részvényesek jogosultak az általuk kijelölt igazgatósági tag
visszahívására.
(2) A közgyûlés az (1) bekezdésben meghatározottak
szerint kijelölt vezetõ tisztségviselõt az alapszabályban
vagy a törvényben meghatározott feltételek bekövetkezte
esetén visszahívhatja, ha a kijelölésre jogosult elsõbbségi
részvényesek ezt nem teszik meg. Ilyen esetben az elsõbbségi részvényesek új vezetõ tisztségviselõ kijelölésére jogosultak.
(3) Vezetõ tisztségviselõ kijelölésére vonatkozó elsõbbségi részvény nem bocsátható ki, ha a részvénytársaságnál
az igazgatóság jogkörét vezérigazgató (247. §) gyakorolja.
(4) A felügyelõbizottsági tag kijelölésére vonatkozó elsõbbségi részvény alapján a felügyelõbizottsági tag kijelö-
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lésére, illetve visszahívására az (1)–(2) bekezdés megfelelõen irányadó.
190. § (1) Elõvásárlási jogot biztosító részvény esetén a
részvényest a részvénytársaság által kibocsátott, adásvétel
útján átruházni kívánt részvényekre elõvásárlási jog illeti
meg. Ha a részvényes az átruházási szándék és a kapott vételi ajánlat feltételeinek közlésétõl számított tizenöt napon
belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy elõvásárlási jogával nem kíván élni.
(2) Az elõvásárlási jog gyakorlásának részletes feltételeit az alapszabály állapítja meg.
191. § (1) Az alapszabály rendelkezéseinek megfelelõen a részvénytársaságnál teljes és részmunkaidõben foglalkoztatott munkavállalók számára – ingyenesen vagy
kedvezményes áron – dolgozói részvény bocsátható ki
(dolgozói részvény). A részvénytársaság olyan dolgozói
részvény kibocsátásáról is határozhat, amely a részvényesek között felosztható adózott eredménybõl – az osztalékelsõbbséget biztosító részvényt követõen – a más részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvényeket megelõzõen jogosít osztalékra. Alapszabály rendelkezhet olyan dolgozói részvény kibocsátásáról is, amely
vezetõ tisztségviselõ kijelölésére vonatkozó elsõbbségi
jogot is megtestesít.
(2) A dolgozói részvényt – a 262. §-ban meghatározottak szerint – a részvénytársaság alaptõkéjének felemelésével egyidejûleg, legfeljebb a felemelt alaptõke tizenöt százalékáig lehet forgalomba hozni.
(3) A dolgozói részvény csak a részvénytársaság munkavállalóira, illetve azokra ruházható át, akik számára az
alapszabály ezt a jogot a részvénytársasággal fennállt korábbi munkaviszonyukra tekintettel biztosítja. A dolgozói
részvény kibocsátáskori megszerzésének és utóbb történõ
átruházásának részletes feltételeit az alapszabály határozza meg. Az alapszabály lehetõvé teheti, hogy dolgozói
részvényt a munkavállalók meghatározott csoportjai közösen szerezhessenek.
(4) Ha az alapszabály eltérõen nem rendelkezik, a munkavállaló halála vagy munkaviszonyának megszûnése esetén a munkavállaló örököse, illetve a volt munkavállaló a
dolgozói részvényeket a (3) bekezdésben meghatározott
személyekre vagy a részvénytársaságra a munkaviszony
megszûnésétõl számított hat hónap elteltét követõ elsõ
közgyûlésig ruházhatja át. A dolgozói részvénynek más
személyre történõ átruházása semmis. Az átruházásra biztosított határidõ eredménytelen elteltét követõen a részvénytársaság a dolgozói részvényt a közgyûlésen alaptõkéjének megfelelõ csökkentésével bevonja vagy más részvényfajtává átalakítva értékesíti.
(5) Öröklés esetén az (4) bekezdésben meghatározott
hathónapos határidõ
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a) ha hagyatéki eljárásra nem került sor, az örökhagyó
halálától,
b) hagyatéki eljárás esetén a hagyaték teljes hatályú átadásáról rendelkezõ hagyatékátadó végzés jogerõre emelkedése napjától,
c) öröklési per esetén a bírósági ítélet jogerõre emelkedése napjától
számítandó.
(6) A volt munkavállalót, illetve örökösét a részvény bevonása, illetve átalakítását követõ átruházása esetén a
részvény névértéke illeti meg, amelyet a részvény bevonásától vagy átruházásától számított harminc napon belül
kell kifizetni.
192. § (1) Az alapszabály rendelkezéseinek megfelelõen az alaptõke tíz százalékát meg nem haladó mértékben
elõre meghatározott mértékû kamatra jogosító részvény is
forgalomba hozható (kamatozó részvény).
(2) A kamatozó részvény tulajdonosát a részvény névértéke után, a tárgyévi adózott eredménybõl, illetve a szabad
eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredménybõl a részvényen feltüntetett módon számított kamat
illeti meg. Nem fizethetõ a részvényesnek kamat, ha ennek
következtében a részvénytársaság saját tõkéje a számviteli
jogszabályok szerint számított módon nem érné el a részvénytársaság alaptõkéjét.
(3) A kamatozó részvény tulajdonosát a kamaton felül a
részvényhez fûzõdõ valamennyi jog megilleti, ideértve az
osztalékhoz való jogot is.
193. § (1) A közgyûlés az alaptõke tíz százalékát meg
nem haladó mértékben olyan részvény kibocsátásáról is
határozhat, amely alapján a kibocsátandó részvényre a
részvénytársaságot vételi jog vagy a részvényest eladási
jog illeti meg, az alapszabályban meghatározott feltételek
szerint (visszaváltható részvény). Kibocsátható olyan
visszaváltható részvény is, amely mind a vételi, mind az
eladási jogot megtestesíti.
(2) A vételi, illetve eladási jog gyakorlásának feltételeit
a részvénytársaság alapszabályában kell a részvények kibocsátását megelõzõen meghatározni azzal, hogy a részvénytársaság csak olyan részvény vonatkozásában élhet
vételi jogával vagy teljesítheti a részvényes eladási jogából fakadó kötelezettségeit, amelyekre vonatkozóan a
részvényes a teljes névértéket, illetve kibocsátási értéket
megfizette, a nem pénzbeli hozzájárulást pedig a részvénytársaság rendelkezésére bocsátotta. A feltételek meghatározása során az alapszabály eltérhet a Ptk.-nak a vételi jogra vonatkozó rendelkezéseitõl.
(3) Tilos a (2) bekezdésben foglalt jogok gyakorlása, ha
a részvénytársaság – a 219. § (1) bekezdése alapján – osztalékfizetésrõl sem határozhatna. A vételi, illetve eladási
jog gyakorlásához a szükséges fedezet megállapításával
összefüggésben a számviteli törvény szerinti beszámoló-
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ban és a közbensõ mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját követõ hat hónapon belül lehet figyelembe venni.

a részvény tulajdonosának a részvénykönyvbe történõ bejegyzésével válik hatályossá.

(4) A részvénytársaság a vételi vagy eladási jog gyakorlásának tényét soron kívül köteles a cégbíróságnak bejelenteni; a részvénytársaság a bejelentéssel egyidejûleg
intézkedik a joggyakorlás tényének a Cégközlönyben való
közzétételérõl. A társaság a visszaváltott részvény bevonásáról az alaptõke kötelezõ leszállításának szabályait
(270. §) figyelembe véve gondoskodik.

(2) Az ideiglenes részvénnyel a részvényes részvényesi
jogait az általa már teljesített vagyoni hozzájárulás mértékével arányosan gyakorolja. Elsõbbségi részvény esetén a
részvényest elsõbbségi jog nem illeti meg mindaddig,
amíg teljes vagyoni hozzájárulását nem teljesíti. Ilyen
esetben az elsõbbségi részvényes a törzsrészvények tulajdonosait megilletõ részvényesi jogok arányos gyakorlására jogosult.

(5) Az alapszabály rendelkezhet olyan visszaváltható
részvény kibocsátásáról, amely egyben a 186. § (2) bekezdésében meghatározottak közül egy vagy több elsõbbségi
jogot is megtestesít.

Az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító
kötvény
194. § (1) A részvénytársaság alaptõkéjének feléig forgalomba hozhat olyan névre szóló kötvényt, amelyet a kötvényes kérésére részvénnyé kell átalakítani (átváltoztatható kötvény).
(2) A részvénytársaság olyan névre szóló kötvény kibocsátását is elhatározhatja, amely utóbb, az alaptõke felemelésekor tulajdonosának – a részvényeseket követõen –
jegyzési jogot biztosít (jegyzési jogot biztosító kötvény).
(3) Az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvényre vonatkozó rendelkezéseket az alapszabály állapítja
meg. A részvénytársaság közgyûlése felhatalmazhatja az
igazgatóságot átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító
kötvény kibocsátására.

A részvényutalvány és az ideiglenes részvény
195. § A részvénytársaság alapításának, illetve az alaptõke felemelésének a cégjegyzékbe való bejegyzése elõtt a
részvényesek által teljesített vagyoni hozzájárulás összegérõl részvényutalvány állítható ki. A részvényutalvány
névre szóló okirat, amely másra nem ruházható át. A részvényutalvány – az ellenkezõ bizonyításáig – igazolja az
okiratban meghatározott személynek a részvénytársasággal szemben fennálló jogait és kötelességeit.
196. § (1) A részvénytársaság alapításának, illetve az
alaptõke felemelésének cégbírósági bejegyzését követõen,
az alaptõke (felemelt alaptõke), illetve a részvények kibocsátási értékének a teljes befizetéséig terjedõ idõszakra a
részvényes által átvenni vállalt vagy az általa jegyzett részvényre teljesített vagyoni hozzájárulás összegérõl ideiglenes részvényt kell elõállítani. Az ideiglenes részvény értékpapír, amelyre a részvényre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni, azzal, hogy az ideiglenes részvény átruházása

(3) A nyomdai úton elõállított ideiglenes részvényen, illetve a dematerializált ideiglenes részvény esetén az
értékpapírszámlán fel kell tüntetni a részvényes által az
ideiglenes részvény kibocsátásáig befizetett összeget is.
Az ideiglenes részvény kibocsátását követõen a részvényes által teljesített további vagyoni hozzájárulás összegét
a részvényes kérésére az ideiglenes részvényen az értékpapírokra vonatkozó szabályok szerint kell feltüntetni vagy
az ideiglenes részvény érvénytelenné nyilvánításával egyidejûleg új ideiglenes részvényt kell kibocsátani.
(4) Ha a részvényes az ideiglenes részvényt másra átruházza, a részvénytársasággal szemben az általa átvenni
vállalt vagy jegyzett részvényekre teljesítendõ vagyoni
hozzájárulásából eredõ tartozásáért készfizetõ kezesként
felel. Az ideiglenes részvény többszöri átruházása esetén a
készfizetõ kezesi felelõsség valamennyi volt részvényest
egyetemlegesen terheli.
(5) Semmis az az ideiglenes részvény, amelyet a részvénytársaság bejegyzését megelõzõen vagy a ténylegesen
teljesített vagyoni hozzájárulást meghaladó értékben állítanak ki.
(6) Az igazgatóság a részvények elõállításakor felszólítja a részvényeseket ideiglenes részvényeik benyújtására.
A felszólításban megjelölt határidõ elteltével a részvénytársaság az ideiglenes részvényeket érvénytelenné nyilvánítja, illetve megsemmisíti.
197. § Az ideiglenes részvény az alapszabály szerint
nyomdai úton vagy dematerializált formában egyaránt elõállítható. Amennyiben az ideiglenes részvény dematerializált formában kerül kibocsátásra, a részvényesnek a dematerializált ideiglenes részvényt nyilvántartó értékpapírszámla, illetve ha a részvényes már rendelkezik értékpapírszámlával, az alszámla megnyitására vonatkozó joga
akkor nyílik meg, amikor az alapszabálynak megfelelõen
teljesíti vagyoni hozzájárulását, illetve annak elsõ részletét.

A részvény elõállítása
198. § (1) A részvényt az értékpapírokra vonatkozó elõírások betartásával, nyomdai úton vagy dematerializált
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értékpapírként kell elõállítani, illetve nyilvántartani. Az
ideiglenes részvény és a részvény elõállítási módja eltérõ
lehet.
(2) A nyomdai úton elõállított részvény dematerializált
részvénnyé, dematerializált részvény nyomdai úton elõállított részvénnyé alakítható át. Az átalakítás részletes szabályait az értékpapírokról szóló törvényi rendelkezések állapítják meg.
199. § (1) A nyomdai úton elõállított részvényen legalább a következõket kell feltüntetni:
a) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
b) a részvény sorszámát, sorozatát és névértékét;
c) az elsõ tulajdonos nevét;
d) a részvényfajtához, részvényosztályhoz, illetve részvénysorozathoz fûzõdõ, az alapszabályban meghatározott
jogokat;
e) a kibocsátás idõpontját (az alapszabály, illetve alaptõke-emelés esetén az alapszabály módosításának keltét),
az alaptõke nagyságát és a kibocsátott részvények számát;
f) a cégjegyzési módnak megfelelõen a cégjegyzésre
jogosult(ak) aláírását, az értékpapír kódját;
g) a részvény átruházásának korlátozása vagy annak a
részvénytársaság beleegyezéséhez kötése esetén a korlátozás tartalmát, a részvénytársaság beleegyezési jogát.
(2) A dematerializált részvényre az (1) bekezdésben
foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a részvényen a részvény sorszámát feltüntetni nem kell, valamint az f) pontban meghatározott személyek aláírását
– az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezéseknek
megfelelõen – a kibocsátó által kiállított és a központi
értéktárban elhelyezett okiraton kell feltüntetni. A dematerializált részvény az aláírás helyett, az okiratot cégszerûen
aláírók nevét tartalmazza.
200. § (1) A részvényes a részvénytársaságnak a cégjegyzékbe történõ bejegyzése és az alaptõke, illetve – ha a
részvények névértéke és kibocsátási értéke eltérõ –, a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése után igényelheti a neki járó nyomdai úton elõállított részvény kiadását, illetve a dematerializált részvény értékpapírszámlán történõ jóváírását.
(2) A részvénytársaság az (1) bekezdésben foglaltak teljesülését követõ harminc napon belül akkor is köteles intézkedni a részvények haladéktalan elõállításáról, ha ilyen
részvényesi igény nem merült fel.
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címletû részvénnyé alakíthatóak át. A részvények összevont címletû részvénnyé történõ átalakítása – eltérõ megállapodás hiányában – nem hoz létre közös tulajdont; a
részvényes az összevont részvény alapcímletéhez kapcsolódó jogaival, az értékpapírokra vonatkozó törvényi
rendelkezések szerint szabadon rendelkezik.
(2) Az összevont címletû részvényt – a részvényes kérésére és költségére – utóbb kisebb címletû összevont részvényekre, illetve az alapszabályban az adott részvénysorozatra meghatározott névértékû részvényekre kell bontani.

A részvénykönyv
202. § (1) A részvénytársaság igazgatósága vagy
– (2) bekezdés szerinti – megbízottja a részvényesrõl, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt:
részvényes) – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselõ – nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét),
részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben és a részvénytársaság alapszabályában meghatározott adatokat. A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk.
(2) A részvénytársaság igazgatósága a részvénykönyv
vezetésére – külön törvény szerinti – elszámolóháznak,
központi értéktárnak, befektetési vállalkozásnak vagy
pénzügyi intézménynek adhat megbízást. A megbízás
tényét és a megbízott személyét a Cégközlönyben közzé
kell tenni.
(3) A részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a részvénytársasággal
szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a
részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték.
(4) Dematerializált részvény esetén az (1) bekezdés szerinti adatoknak – ide nem értve az alapszabályban meghatározott adatokat – a részvénykönyv vezetõje számára történõ bejelentésére, a részvényeknek az értékpapírszámlán
történõ jóváírását követõ két munkanapon belül, az értékpapírszámla-vezetõ köteles. Az értékpapírszámla-vezetõ
nem jelentheti be az adatokat, ha a részvényes így rendelkezett.

(3) Az a részvény, amelyet a részvénytársaságnak a cégjegyzékbe történõ bejegyzése és az alaptõke, illetve a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése elõtt állítanak ki, semmis.

(5) Nyomdai úton elõállított és – külön törvény szerinti – értékpapírletét-kezelõnél letétbe helyezett részvény
esetén a (4) bekezdést a letétkezelõre kell megfelelõen alkalmazni.

201. § (1) Az alapszabály felhatalmazása alapján az egy
részvénysorozatba tartozó részvények összevont címletû
részvényként is kibocsáthatók, továbbá a kibocsátást
követõen a részvényes kérésére és költségére összevont

(6) Nem jegyezhetõ be a részvénykönyvbe
a) az, aki így rendelkezett;
b) az, aki részvényét törvénynek vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértõ
módon szerezte meg.
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(7) A részvénykönyv vezetõje – a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel – nem tagadhatja meg a részvénykönyvbe való haladéktalan bejegyzést.
(8) A részvénykönyv vezetõje köteles a részvénykönyvbõl haladéktalanul törölni azt a részvényest, aki így rendelkezett.
(9) Ha a részvényes tulajdonjoga az értékpapírszámlán
történõ terheléssel megszûnt, az értékpapírszámla-vezetõ
köteles e tényt a részvénykönyv vezetõjének a változástól
számított két munkanapon belül bejelenteni. A részvénykönyv vezetõje köteles a bejelentés alapján a változást a
részvénykönyvben haladéktalanul átvezetni.
(10) A részvényes a részvénykönyvbe betekinthet és annak rá vonatkozó részérõl az igazgatóságtól, illetve annak
megbízottjától másolatot igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetõje öt napon belül teljesíteni köteles.
Harmadik személy a részvénykönyvbe betekinthet.
(11) Törvény meghatározott tevékenységet folytató
részvénytársaságok számára a részvénykönyv vezetésének
további feltételeit határozhatja meg, ennek keretében bejelentési kötelezettséget írhat elõ a részvényt átruházó, illetve az azt megszerzõ terhére.

A részvényátruházás sajátos szabályai
203. § (1) Ha a nyomdai úton elõállított részvényre szerzõdéssel elõvásárlási jogot, visszavásárlási jogot vagy
vételi jogot kötöttek ki, az a részvénytársasággal, illetve
harmadik személyekkel szemben akkor hatályos, ha a
részvényen e jogokat felülbélyegzéssel feltüntették.
(2) Az igazgatóság a felülbélyegzéssel kapcsolatban a
részvényes bejelentésére köteles eljárni.
(3) A dematerializált részvényen fennálló (1) bekezdés
szerinti jog a részvénytársasággal, illetve harmadik személyekkel szemben akkor hatályos, ha azt az értékpapírokra
vonatkozó törvényi rendelkezések szerint nyilvántartják.
204. § (1) Törvény korlátozhatja a meghatározott személyek által átruházás útján megszerezhetõ részvényfajtákat, illetve részvényosztályokat.
(2) Az alapszabály a részvény átruházás útján történõ
megszerzését az (1) bekezdésben foglaltakat meghaladóan
is korlátozhatja.
205. § (1) Az alapszabály elõírhatja, hogy a részvények
átruházásához a részvénytársaság beleegyezésére (Ptk.
215. §) van szükség.
(2) A részvények átruházásához az alapszabályban
megkívánt beleegyezés – az alapszabály eltérõ rendelkezése hiányában – az igazgatóság hatáskörébe tartozik.
(3) A beleegyezés csak fontos okból tagadható meg,
így ha
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a) a részvényt a részvénytársaság versenytársa kívánja
megszerezni, vagy
b) azt – a részvénytársaság céljára és a részvényesek
körére tekintettel – egyéb, az alapszabályban meghatározott ok indokolja.
(4) Ha az igazgatóság a részvényre vonatkozó átruházási szándék írásban történt bejelentésének kézhezvételétõl
számított harminc napon belül nem nyilatkozik, a beleegyezés megadottnak tekintendõ.

A részvénytársaság alapítása
206. § (1) A részvénytársaság alapítása során az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a részvénytársaság
valamennyi részvényét átveszik (zártkörû alapítás).
(2) Az alapítók a részvénytársaság alapításáról, a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásról,
valamint a részvénytársaság szervezetérõl és mûködésérõl
az alapszabályban rendelkeznek.
207. § (1) A részvénytársaság alaptõkéje nem lehet kevesebb húszmillió forintnál.
(2) Részvénytársaság pénzbeli hozzájárulás nélkül, nem
pénzbeli hozzájárulással is alapítható.
208. § (1) Az alapszabályban – a 12. § (1) bekezdésében
felsoroltakon kívül – meg kell határozni:
a) az alaptõke összegét, az alapításkor befizetendõ
pénzbeli hozzájárulás összegét és a részvény névértéke, illetve kibocsátási értéke befizetésének egyéb feltételeit;
b) az alapítók nyilatkozatát a valamennyi részvény átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásról és a részvényeknek az alapítók közötti megoszlásáról;
c) az alapítás során kibocsátandó részvények számát,
névértékét, illetve kibocsátási értékét, hányad részvény
esetén a hányad részvények névértékét, valamint a részvények elõállításának módját;
d) a 37. §-ban és a 247. §-ban foglalt kivételekkel az
elsõ igazgatóság tagjainak nevét (lakóhelyét), valamint a
tagok anyja nevét;
e) a részvénytársaság elsõ könyvvizsgálójának nevét
(lakóhelyét, székhelyét);
f) a közgyûlés összehívásának módját, továbbá a szavazati jog gyakorlásának feltételeit és módját.
(2) Szükség szerint tartalmazza az alapszabály:
a) a nem pénzbeli hozzájárulás tárgyát, értékét, szolgáltatásának idõpontját, az ellenében adandó részvények
számát, névértékét, a hozzájárulást szolgáltató nevét
(cégét), lakóhelyét (székhelyét) és a nem pénzbeli hozzájárulásnak az alapszabály szerinti értékét elõzetesen felülvizsgáló könyvvizsgáló vagy szakértõ nevét (cégét), székhelyét (lakóhelyét);
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b) az egyes részvényfajtákhoz, részvényosztályokhoz,
illetve részvénysorozatokhoz kapcsolódó jogokat és a
részvényekhez fûzõdõ egyes jogok esetleges korlátozását,
a részvények más részvényfajtába, részvényosztályba, illetve részvénysorozatba tartozó részvényre történõ átalakításának szabályait, valamint az egyes részvényfajtához,
illetve részvényosztályhoz tartozó részvények számát,
névértékét, illetve kibocsátási értékét részvénysorozatonként;
c) az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvények sorozatát, számát, névértékét és a kötvényekre
vonatkozó szabályokat;
d) a részvények átruházásának korlátozását vagy annak
a részvénytársaság beleegyezéséhez kötését;
e) a részvények kötelezõ bevonásával [267. § (3) bekezdés] összefüggésben szükséges rendelkezéseket;
f) az igazgatóság felhatalmazását – a visszaváltható
részvényhez kapcsolódó jogok gyakorlásával, a saját részvény megszerzésével, osztalékelõleg fizetésével, valamint
az alaptõkének az alaptõkén felüli vagyon terhére történõ
felemelésével kapcsolatban – közbensõ mérleg elfogadására;
g) vezérigazgató (247. §) választása esetén az elsõ vezérigazgató nevét (lakóhelyét), valamint anyja nevét;
h) felügyelõbizottság választása esetén az elsõ felügyelõbizottság tagjainak nevét (lakóhelyét), valamint a tagok
anyja nevét;
i) mindazt, amirõl a részvényesek az alapszabályban
rendelkezni kívánnak.
209. § (1) Nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatása esetén – az e törvényben meghatározott esetek kivételével –
az alapszabályhoz mellékelni kell a könyvvizsgáló, illetve
más szakértõ (a továbbiakban: könyvvizsgáló) jelentését,
amely tartalmazza a nem pénzbeli hozzájárulás leírását és
értékelését – ezzel összefüggésben a könyvvizsgáló arra
vonatkozó megállapítását, hogy a nem pénzbeli hozzájárulásnak az alapítók által elõzetesen megállapított értéke
egyensúlyban van-e az ellenében adandó részvények számával, névértékével –, valamint az alkalmazott értékelési
szempontok ismertetését. A részvénytársaság választott
könyvvizsgálója a nem pénzbeli hozzájárulás értékének
elõzetes felülvizsgálatára nem jogosult.
(2) Nincs szükség a könyvvizsgálói jelentésre, ha a nem
pénzbeli szolgáltatást nyújtó részvényes a szolgáltatás idõpontjához képest három hónapnál nem régebbi, számviteli
törvény szerinti beszámolóval rendelkezik, amely a hozzájárulás értékét tartalmazza, vagy ha a nem pénzbeli hozzájárulás olyan értékpapírokból áll, amelyek piaci értéke
megállapítható.
(3) A könyvvizsgáló jelentését az igazgatóság a bejegyzési kérelem benyújtásával egyidejûleg a Cégközlönyben
közzéteszi.
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210. § (1) A részvénytársaság cégbejegyzésére csak azután kerülhet sor, ha a bejegyzési kérelem benyújtásáig
a) a pénzbeli hozzájárulás teljesítését vállaló alapítók
az alapszabályban átvenni vállalt részvény névértékének,
illetve kibocsátási értékének legalább huszonöt százalékát
befizették,
b) a nem pénzbeli hozzájárulást – kivéve, ha a nem
pénzbeli szolgáltatás értéke az alaptõke huszonöt százalékát nem éri el – a részvénytársaság rendelkezésére bocsátották.
(2) Az alapszabály a pénzbeli hozzájárulás befizetésének minimális mértékét, illetve a bejegyzés elõtt rendelkezésre bocsátandó nem pénzbeli hozzájárulás értékének az
alaptõkéhez viszonyított arányát magasabb százalékban is
megállapíthatja.
(3) A pénzbeli hozzájárulás teljesítését vállaló részvényes köteles a részvények teljes névértékét, illetve kibocsátási értékét a részvénytársaságnak a cégjegyzékbe történõ bejegyzésétõl számított egy éven belül befizetni.
(4) A nem pénzbeli hozzájárulásnak azon részét, amelyet a részvényes a bejegyzésig nem bocsátott a részvénytársaság rendelkezésére, az alapszabályban meghatározott
idõpontban, de nem késõbb, mint a részvénytársaság bejegyzésétõl számított ötödik év végéig kell a részvénytársaság rendelkezésére bocsátani.
211. § (1) A részvénytársaság cégbejegyzésétõl számított két éven belül a társaság és annak alapítója, valamint a
társaság és a szavazati jogok legalább tíz százalékával rendelkezõ részvényese közötti vagyonátruházási szerzõdés
létrejöttéhez – feltéve, hogy a részvénytársaság által teljesítendõ ellenszolgáltatás elérné az alaptõke egytizedét –
a közgyûlés elõzetes, jóváhagyó határozatára van szükség.
Ennek során a nem pénzbeli hozzájárulás értékelésére és a
könyvvizsgáló jelentésének nyilvánosságra hozatalára
vonatkozó rendelkezéseket megfelelõen alkalmazni kell
(209. §).
(2) A részvénytársaság alapszabálya az (1) bekezdésben
foglaltak alkalmazását a cégbejegyzés idõpontjától számított két naptári évnél hosszabb idõszakra és a szavazati
jogok tíz százalékával nem rendelkezõ részvényesek
vonatkozásában is elõírhatja.
(3) Az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni abban az esetben is, ha a részvénytársasággal az alapító, illetve a részvényes közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont],
élettársa, továbbá, olyan személy köt szerzõdést, amelyben az alapító, illetve a részvényes közvetlenül vagy közvetve a szavazatok több mint ötven százalékával vagy
meghatározó befolyással rendelkezik (Ptk. 685/B. §).
(4) Az (1) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók a
társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendû szerzõdésekkel, a hatósági határozattal és hatósági
árverés útján történõ tulajdonszerzéssel, valamint a tõzsdei ügyletekkel kapcsolatban.
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A részvényes jogai és kötelezettségei

folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten
összehívott közgyûlésre.

A részvényes jogai

(4) A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító
erejû magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz
benyújtani.

212. § (1) A részvényes az e fejezetben meghatározott
jogok gyakorlására a részvény vagy – a (2)–(3) bekezdésben írtak szerint kiállított – letéti, illetve tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történõ bejegyzést
követõen jogosult.
(2) Dematerializált részvény esetén az értékpapírszámla-vezetõ köteles a részvényes kérésére a részvényrõl tulajdonosi igazolást kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak
tartalmaznia kell a részvénytársaság cégnevét, a részvényfajtát, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezetõ
cégnevét és cégszerû aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét). A közgyûlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyûlés vagy a megismételt közgyûlés napjáig érvényes.
(3) Nyomdai úton elõállított és – külön törvény szerinti – értékpapírletét-kezelõnél letétbe helyezett részvény
esetén az értékpapírletét-kezelõ köteles a részvényes kérésére a részvényrõl letéti igazolást kiállítani. A letéti igazolás tartalmára és érvényességének idõtartamára a (2) bekezdés megfelelõen irányadó.
(4) A tulajdonosi igazolás kiállítását követõen az értékpapírszámla-vezetõ az értékpapírszámlán a részvényre
vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejû
visszavonása mellett vezethet át. A letéti igazolást az értékpapírletét-kezelõnek vissza kell vonnia, ha annak kiállítását követõen a részvényt a tulajdonos vagy képviselõje
rendelkezésére bocsátja.
(5) A részvénynek több tulajdonosa is lehet, akik a részvénytársasággal szemben egy részvényesnek számítanak;
jogaikat csak közös képviselõjük útján gyakorolhatják és a
részvényeseket terhelõ kötelezettségekért egyetemlegesen
felelnek.
(6) Az értékpapírokra vonatkozó külön törvény elõírásai alapján eljáró részvényesi meghatalmazott a részvénytársasággal szemben a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja.
213. § (1) A részvényes részvényesi jogait képviselõ útján is gyakorolhatja. A könyvvizsgáló nem lehet meghatalmazott. Az alapszabály eltérõ rendelkezése hiányában
nem lehet meghatalmazott az igazgatóság tagja, illetve a
vezérigazgató (247. §), a cégvezetõ, a részvénytársaság
vezetõ állású munkavállalója és a felügyelõbizottság tagja
sem.
(2) Egy képviselõ több részvényest is képviselhet, egy
részvényesnek azonban csak egy képviselõje lehet.
(3) Az alapszabály eltérõ rendelkezése hiányában a képviseleti meghatalmazás egy közgyûlésre vagy meghatározott idõre, de legfeljebb tizenkét hónapra szólhat. A képviseleti meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közgyûlés

214. § A részvényes jogosult a közgyûlésen részt venni,
e törvényben megszabott keretek között felvilágosítást
kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati
joggal rendelkezõ részvény birtokában pedig szavazni.
215. § (1) A közgyûlés napirendjére tûzött ügyre vonatkozóan az igazgatóság köteles minden részvényesnek a
napirendi pont tárgyalásakor a szükséges felvilágosítást
megadni.
(2) Az igazgatóság a számviteli törvény szerinti beszámolónak és az igazgatóság, valamint a felügyelõbizottság
jelentésének lényeges adatait a közgyûlést megelõzõen
legalább tizenöt nappal köteles a részvényesek tudomására
hozni.
(3) A részvényest a részvénytársaság üzleti titkaival
kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a részvénytársaságnak okozott károkat köteles
a Ptk. 339. §-ának szabályai szerint megtéríteni.
216. § (1) A részvényhez fûzõdõ szavazati jogot – az e
törvényben meghatározott kivételekkel – a részvény névértéke határozza meg.
(2) A szavazati jog gyakorlásának módját – e törvény és
az értékpapírokra vonatkozó külön törvény keretei között – az alapszabály határozza meg.
(3) Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes,
amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.
217. § (1) Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább öt százalékával rendelkeznek, – az ok megjelölésével – írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely
kérdést tûzzön a közgyûlés napirendjére. Az alapszabály
ezt a jogot a szavazatok kisebb hányadát képviselõ részvényeseknek is megadhatja.
(2) A részvényesek az (1) bekezdés szerinti jogukat a
közgyûlési meghívó kézhezvételétõl, illetve a közgyûlés
összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétõl számított
nyolc napon belül gyakorolhatják.

A részvényes kötelezettségei
218. § (1) A részvényes köteles az általa átvett részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelõ pénzbeli és nem pénzbeli szolgáltatást a 210. § szerint
meghatározott idõpontig a részvénytársaságnak befizetni,
illetve rendelkezésre bocsátani. A részvényes e kötelezettségek alól – az alaptõke-leszállítás esetét kivéve – nem
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mentesíthetõ; az általa már teljesített vagyoni hozzájárulást a részvénytársaság fennállása alatt nem követelheti
vissza.

(5) A kamatozó részvény kivételével a részvénytársaság
kamatot a részvény után nem fizethet.

(2) A részvényes – a 210. §-ban meghatározott határidõn belül – a részvény névértékének, illetve kibocsátási
értékének befizetésére akkor köteles, amikor az igazgatóság az alapszabályban meghatározott feltételek szerint erre
felszólítja. A részvényes fizetési kötelezettségének a felszólítást megelõzõen is eleget tehet.

220. § (1) A részvényest a részvénytársaságnak a 219. §
(1) bekezdése szerint felosztható és a közgyûlés által felosztani rendelt eredményébõl a részvényei névértékére
jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg. Osztalékra az a
részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésrõl döntõ közgyûlés idõpontjában a részvénykönyvben szerepel, kivéve, ha az alapszabály ettõl eltérõ idõpontot határoz meg.
Az alapszabály lehetõséget adhat arra, hogy a részvényest
megilletõ osztalék nem pénzbeli vagyoni értékû juttatásként kerüljön teljesítésre. A részvényes az osztalékra csak
a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

(3) Ha a részvényes részvényesi joga a 14. § szerint
szûnt meg és a részvényes által az alapszabályban átvenni
vállalt részvényre jutó vagyoni hozzájárulás teljesítésének
kötelezettségét más személy nem vállalja át, kötelezõ az
alaptõkének a késedelembe esett részvényes által vállalt
vagyoni hozzájárulás mértékének megfelelõ leszállítása.
(4) A késedelembe esett részvényest az általa teljesített
vagyoni hozzájárulás értéke az alaptõke leszállítását követõen, illetve akkor illeti meg, amikor a helyébe lépõ részvényes vagyoni hozzájárulását a részvénytársasággal
szemben teljesíti.

A társasági vagyon védelme
219. § (1) A részvénytársaság saját tõkéjébõl a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag az e törvényben meghatározott esetekben és – az alaptõke leszállításának esetét kivéve – csak a számviteli törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén, a tárgyévi adózott eredménybõl, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített
tárgyévi adózott eredménybõl teljesíthet. Nem kerülhet sor
kifizetésre, ha a részvénytársaságnak a számviteli törvény
szerint helyesbített saját tõkéje nem éri el vagy a kifizetés
következtében nem érné el a részvénytársaság alaptõkéjét.
(2) Az alapszabály elõírhatja, hogy az igazgatóságnak
írásban kell nyilatkozni arról, hogy az (1) bekezdés szerinti kifizetés nem veszélyezteti a társaság fizetõképességét,
illetve a hitelezõk érdekeinek érvényesülését. A nyilatkozat megtételének elmulasztásával történõ kifizetéssel, illetve valótlan nyilatkozat tételével okozott károkért az
igazgatóság tagjai a vezetõ tisztségviselõkre vonatkozó általános rendelkezések szerint felelnek.
(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában kifizetésnek minõsül a pénzbeli és a nem pénzbeli vagyoni értékû juttatás
egyaránt. Kivételt képeznek a részvénytársaság által
– a 191. § (1) bekezdése és 259. § (3) bekezdése alapján –
ellenérték nélkül juttatott részvények.
(4) Azokat a kifizetéseket, amelyeket az (1) bekezdés
rendelkezései ellenére teljesítettek, a részvénytársaság
részére vissza kell fizetni, feltéve, hogy a társaság bizonyítja a részvényes rosszhiszemûségét.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazására az alapszabályban az egyes részvényosztályokra meghatározott
külön jogok figyelembevételével kerülhet sor.
(3) A közgyûlés az osztalékfizetésrõl a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejûleg, az
igazgatóság javaslatára határozhat. Ha a részvénytársaságnál felügyelõbizottság mûködik, az igazgatóság javaslatát
a felügyelõbizottságnak elõzetesen jóvá kell hagynia.
221. § (1) Két, egymást követõ számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti idõszakban – ha az
alapszabály azt megengedi – a részvénytársaság közgyûlése osztalékelõleg fizetésérõl akkor határozhat, ha
a) a számviteli törvény szerint készített közbensõ mérleg alapján megállapítható, hogy a részvénytársaság rendelkezik az osztalékelõleg fizetéséhez szükséges fedezettel. A kifizetés azonban nem haladhatja meg az utolsó
számviteli törvény szerinti beszámoló szerinti üzleti év
könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a számviteli törvényben foglaltak alapján megállapított, illetve
a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét és a
részvénytársaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tõkéje a kifizetés folytán nem csökkenhet az
alaptõke összege alá, továbbá
b) a részvényesek vállalják az osztalékelõleg visszafizetését, amennyiben utóbb a számviteli törvény szerinti
beszámoló alapján – a 219. § (1) bekezdésben foglaltakra
figyelemmel – az osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi
lehetõség.
(2) Az alapszabály felhatalmazhatja az igazgatóságot
arra, hogy a felügyelõbizottság elõzetes jóváhagyása mellett a közgyûlés helyett határozzon osztalékelõleg fizetésérõl.
222. § (1) A 219. § (4) bekezdésében foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell akkor is, ha a részvényes, bár nem
tagsági jogviszonyára tekintettel, olyan kifizetésben részesült, amelyre a 219. § (1) bekezdésben foglaltak egyébként
nem adnának lehetõséget, és amely a felelõs társasági gazdálkodás követelményével összeegyeztethetetlen.
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(2) A részvénytársaságnak a szavazatok legalább öt százalékával rendelkezõ részvényesei, valamint a részvénytársaság azon hitelezõi, akiknek a kifizetés idõpontjában
még nem esedékes követelése eléri a jegyzett tõke tíz százalékát, a költségek megelõlegezésével egyidejûleg kérhetik a cégbíróságtól független szakértõ kirendelését annak
megvizsgálása végett, hogy a kifizetés megalapozza-e a
219. § (4) bekezdésben foglaltak alkalmazását. A cégbíróság eljárására a törvényességi felügyeleti eljárásra irányadó szabályok megfelelõen alkalmazandók.

Saját részvény
223. § (1) A részvénytársaság az általa kibocsátott részvényeknek (saját részvény) az alapítás során történõ átvételére nem jogosult. A részvénytársaság saját részvényeit
– e törvény eltérõ rendelkezése hiányában – kizárólag
alaptõkén felüli vagyona fedezete mellett szerezheti meg.
(2) A részvénytársaság tulajdonában álló saját részvények névértékének együttes összege nem haladhatja meg
az alaptõke tíz százalékát.
(3) Tilos azoknak a részvényeknek a megszerzése, amelyek névértékének, illetve kibocsátási értékének teljes befizetése (rendelkezésre bocsátása) nem történt meg.
(4) Tilos a saját részvény megszerzése, ha az adott üzleti
évben a részvénytársaság a 219. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek hiányában nem fizethet osztalékot.
Ennek megállapítására a számviteli törvény szerinti beszámolóban és a közbensõ mérlegben foglaltakat a mérleg
fordulónapját követõ hat hónapon belül lehet figyelembe
venni.
224. § A saját részvény megszerzésének feltétele, hogy
a közgyûlés az igazgatóságot arra, a feltételek meghatározásával felhatalmazza. A felhatalmazás szólhat egyszeri
alkalomra vagy legfeljebb tizennyolc hónapos idõtartamra. A felhatalmazással együtt meg kell határozni különösen a megszerezhetõ részvények fajtáját (osztályát), számát, névértékét, visszterhes megszerzés esetében az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegét.
225. § (1) Az alapszabály rendelkezhet arról, hogy nincs
szükség a közgyûlés által adott elõzetes felhatalmazásra,
ha a részvények megszerzésére a részvénytársaságot közvetlenül fenyegetõ, súlyos károsodás elkerülése érdekében
kerül sor.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az igazgatóság a
soron következõ közgyûlésen köteles tájékoztatást adni
a saját részvények megszerzésének indokáról, a megszerzett részvények számáról, össznévértékérõl, valamint
e részvényeknek a részvénytársaság alaptõkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékrõl.
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226. § (1) Nincs szükség a közgyûlés által adott elõzetes
felhatalmazásra, ha a részvények megszerzésére a részvénytársaságot megilletõ követelés kiegyenlítését célzó,
peres vagy nem peres bírósági eljárás keretében kerül sor.
Ilyen esetben a 223. § (2) és (4) bekezdésében foglaltakat
nem kell alkalmazni.
(2) Nincs szükség a közgyûlés által adott felhatalmazásra, ha a részvények megszerzésére átalakulással (VI. fejezet) összefüggésben kerül sor. Ilyen esetben a 223. § (2) és
(4) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.
(3) Ha a saját részvények megszerzésére az (1) vagy a
(2) bekezdésben meghatározott esetekben kerül sor, a részvénytársaság köteles a megszerzett részvényeknek az
alaptõke tíz százalékát meghaladó részét a megszerzéstõl
számított három éven belül elidegeníteni vagy az alaptõke
csökkentésével bevonni.
(4) Ha a részvénytársaság a saját részvények megszerzése során törvénybe ütközõ módon járt el, köteles a részvényeket azok megszerzésétõl számított egy éven belül
elidegeníteni vagy az alaptõke csökkentésével bevonni.
227. § A részvénytársaság a megszerzett saját részvény
alapján szavazati jogot nem gyakorolhat, a saját részvényt
a határozatképesség megállapításánál, valamint a jegyzési
elsõbbségi jog gyakorlásával összefüggésben is figyelmen
kívül kell hagyni. A saját részvényre esõ osztalékot, illetve
kamatot – ha az alapszabály eltérõen nem rendelkezik –
az osztalékra jogosult részvényeseket megilletõ részesedésként kell részvényeik arányában számításba venni.
Az osztalékra való jogosultság szabályai megfelelõen
alkalmazandók a részvénytársaság megszûnése esetén a
társasági vagyon felosztása során is.
228. § (1) A saját részvényre vonatkozó szabályok alkalmazandók azokban az esetekben is, amikor a részvénytársaság részvényeit olyan részvénytársaság vagy korlátolt
felelõsségû társaság szerzi meg, amelyben a részvénytársaság – közvetlenül vagy közvetve – a szavazatok több
mint ötven százalékával vagy meghatározó befolyással
rendelkezik (Ptk. 685/B. §).
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak irányadóak abban az
esetben is, ha a részvénytársaság részvényeit olyan külföldi székhellyel rendelkezõ gazdasági társaság szerzi meg,
amely – a rá irányadó jog szerint – részvénytársaságnak
vagy korlátolt felelõsségû társaságnak minõsül.
(3) A részvénytársaság által megszerzett saját részvényekkel azonosan kell megítélni, ha harmadik személy a
részvények megszerzése során saját nevében, de a részvénytársaság javára jár el.
(4) A 223–226. §-okban foglaltakat kell alkalmazni akkor is, ha a részvénytársaság – ideértve az (1)–(3) bekezdés szerinti eseteket – saját részvényeit követelés biztosítékául fogadja el.
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229. § (1) A részvénytársaság nem nyújthat kölcsönt,
nem adhat biztosítékot, továbbá pénzügyi kötelezettségeit
azok esedékessé válását megelõzõen nem teljesítheti, ha
annak célja az általa kibocsátott részvények harmadik személy részérõl történõ megszerzésének az elõsegítése.
(2) Az (1) bekezdésbe foglaltakba ütközõ szerzõdés
semmis.
(3) Az (1) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók
azokra az ügyletekre, amelyek közvetlenül vagy közvetve
a részvénytársaság munkavállalói – ideértve a részvénytársaság többségi befolyása alatt álló társaságok munkavállalóit – vagy a munkavállalók által e célra alapított szervezetek részvényszerzését segítik elõ, továbbá a bankok és
más hitelintézetek által rendes üzletmenetük során megkötött ügyletekre.
230. § Nem minõsülnek saját részvénynek azok a részvények, amelyeket a részvénytársaság e törvény vagy az
alapszabály rendelkezése szerint ideiglenesen köteles
megszerezni (191. §, 193. §). Ezekkel a részvényekkel a
részvénytársaság részvényesi jogokat nem gyakorolhat.

A részvénytársaság szervezete
A közgyûlés
231. § (1) A közgyûlés a részvénytársaság legfõbb szerve, amely a részvényesek összességébõl áll.
(2) A közgyûlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) döntés – ha e törvény eltérõen nem rendelkezik –
az alapszabály megállapításáról és módosításáról;
b) döntés a részvénytársaság mûködési formájának
megváltoztatásáról;
c) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli
megszûnésének elhatározása;
d) a 37. §-ban foglalt kivétellel az igazgatóság tagjainak, illetve a vezérigazgatónak (247. §), továbbá a felügyelõbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
e) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
f) döntés – ha e törvény eltérõen nem rendelkezik –
osztalékelõleg fizetésérõl;
g) döntés a nyomdai úton elõállított részvény dematerializált részvénnyé, illetve a dematerializált részvény
nyomdai úton elõállított részvénnyé történõ átalakításáról;
h) az egyes részvénysorozatokhoz fûzõdõ jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
i) döntés – ha e törvény másként nem rendelkezik –
az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény
kibocsátásáról;
j) döntés – ha e törvény másként nem rendelkezik –
az alaptõke felemelésérõl;
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k) döntés – ha e törvény másként nem rendelkezik –
az alaptõke leszállításáról;
l) döntés a jegyzési elsõbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
m) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy
az alapszabály a közgyûlés kizárólagos hatáskörébe utal.
232. § (1) A közgyûlést az alapszabályban meghatározott gyakorisággal, de legalább évente egyszer össze kell
hívni. Szükség esetén rendkívüli közgyûlés bármikor
összehívható.
(2) A közgyûlést – ha e törvény másképp nem rendelkezik – az igazgatóság hívja össze.
(3) A közgyûlést az alapszabályban meghatározott módon, a közgyûlés kezdõ napját legalább tizenöt nappal
megelõzõen a részvényeseknek küldött meghívó útján kell
összehívni. Az alapszabály rendelkezhet úgy is, hogy
azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közgyûlésre szóló meghívót elektronikus úton kell megküldeni.
(4) A meghívó tartalmazza:
a) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
b) a közgyûlés idõpontját és helyét;
c) a közgyûlés megtartásának módját;
d) konferencia-közgyûlés esetén a szavazási meghatalmazott nevét, elérhetõségét;
e) a közgyûlés napirendjét;
f) a szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban elõírt feltételeket;
g) a közgyûlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyûlés helyét és idejét.
(5) A közgyûlés helye, ha az alapszabály vagy az igazgatóság eltérõen nem rendelkezik, a részvénytársaság
székhelye vagy telephelye.
233. § (1) A közgyûlésen megjelent részvényesekrõl jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselõje nevét (cégét) és lakóhelyét
(székhelyét), részvényei számát és az õt megilletõ szavazatok számát, valamint a közgyûlés idõtartama alatt a jelenlévõk személyében bekövetkezett változásokat.
(2) A jelenléti ívet a közgyûlés elnöke és a jegyzõkönyvvezetõ aláírásával hitelesíti.
234. § (1) A közgyûlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok
több mint felét képviselõ részvényes jelen van.
(2) Ha a közgyûlés nem határozatképes, a megismételt
közgyûlés az eredeti napirenden szereplõ ügyekben – az
alapszabály eltérõ rendelkezése hiányában – a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A nem határozatképes és a megismételt közgyûlés között – az alapszabály eltérõ rendelkezése hiányában – legalább három napnak kell eltelnie, de ez az idõtartam nem lehet hosszabb,
mint huszonegy nap.
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(3) Az alapszabály módot adhat a közgyûlés felfüggesztésére. Ha a közgyûlést felfüggesztik, azt harminc napon
belül folytatni kell. Ebben az esetben a közgyûlés összehívására és a közgyûlés tisztségviselõinek megválasztására
vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A közgyûlést
csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni.
235. § Az alapszabály a határozatképességgel kapcsolatos rendelkezések [234. § (1) bekezdés] alkalmazását az
egyszerû többséget igénylõ kérdések eldöntésénél kizárhatja vagy azokat eltérõen szabályozhatja.
236. § (1) A közgyûlésnek a 231. § (2) bekezdésének
a)–c), h) és k) pontjaiban felsorolt ügyekben, ha a törvény
eltérõen nem rendelkezik, a határozati javaslatot legalább
háromnegyedes többséggel kell elfogadnia. Az alapszabály a felsorolt ügyeken kívül is elõírhatja a szavazatok
legalább háromnegyedes többségével történõ határozathozatalt.
(2) Ha az alapszabály módosítására az alaptõke felemelésérõl vagy leszállításáról hozott közgyûlési határozat
végrehajtásával összefüggésben, az alaptõke nagyságának
meghatározása végett kerül sor, a közgyûlésnek az alapszabály módosítására vonatkozó jóváhagyó döntése az
alaptõke felemelésével vagy leszállításával összefüggõ
közgyûlési határozat elfogadásával megadottnak tekintendõ.
237. § Alapszabály eltérõ rendelkezése hiányában a
közgyûlés olyan határozata, amely valamely részvénysorozathoz kapcsolódó jogot hátrányosan változtat meg, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénysorozatok
részvényesei az alapszabályban meghatározott módon
külön is hozzájárulnak. Ennek során a részvényhez fûzõdõ
szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására
vonatkozó rendelkezések – ide nem értve a 227. § szerint
kizárt szavazati jogosultságot – nem alkalmazhatók.
A hozzájárulás megadásának módjára vonatkozó részletes
szabályokat az alapszabályban kell megállapítani.
238. § (1) A közgyûlésrõl jegyzõkönyvet kell készíteni,
amely tartalmazza:
a) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
b) a közgyûlés megtartásának módját, helyét és idejét;
c) a közgyûlés levezetõ elnökének, a jegyzõkönyvvezetõnek, a jegyzõkönyv hitelesítõjének és a szavazatszámlálóknak a nevét;
d) a közgyûlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az
elhangzott indítványokat;
e) a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát.
(2) A jegyzõkönyvet a jegyzõkönyvvezetõ és a közgyûlés levezetõ elnöke írja alá, és egy erre megválasztott, jelen
lévõ részvényes hitelesíti.
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(3) Az igazgatóság a közgyûlési jegyzõkönyvnek vagy
kivonatának egy hiteles példányát, a jelenléti ívet a közgyûlés befejezését követõ harminc napon belül köteles a
cégbírósághoz benyújtani.
(4) Bármely részvényes a közgyûlési jegyzõkönyvbõl
kivonat vagy másolat kiadását kérheti az igazgatóságtól.
239. § (1) Az alapszabály rendelkezhet a közgyûlés oly
módon történõ megtartásáról is, hogy a részvényesek a
közgyûlésen nem közvetlen személyes jelenléttel, hanem
az alapszabályban foglaltak szerint, erre alkalmas, a részvényesek közötti párbeszédet, illetve vitát korlátozás
nélkül lehetõvé tevõ elektronikus hírközlõ eszköz közvetítésével vesznek részt, amely a személyes részvétellel
egyenértékû részvényesi joggyakorlásra ad lehetõséget.
A konferencia-közgyûlés megtartása során nem alkalmazhatók olyan elektronikus hírközlõ eszközök, illetve a közgyûlés nem tartható meg olyan feltételekkel, amelyek nem
teszik lehetõvé a konferencia-közgyûlésen részt vevõk
személyének megállapítását, továbbá nem alkalmazhatók
olyan feltételek, amelyek valamely részvényes vagy a
részvényesek meghatározott csoportja tekintetében hátrányos különbségtételt eredményeznek.
(2) Ha az alapszabály a konferencia-közgyûlés megtartását lehetõvé teszi, és nem tartalmaz a részvétellel kapcsolatban eltérõ rendelkezést, a részvényesek szabadon
döntenek saját részvételük módjáról. Ilyen esetben azoknak a részvényeseknek, akik a közgyûlésen személyesen
vesznek részt, e szándékukat legalább öt nappal a közgyûlés napja elõtt be kell jelenteniük a részvénytársaságnak.
Mindazokat a részvényeseket, akik e szándékukról a részvénytársaságot határidõben nem tájékoztatják, úgy kell
tekinteni, mint akik a közgyûlésen telekommunikációs
kapcsolaton keresztül vesznek részt.
(3) A közgyûléssel, illetve a telekommunikációs kapcsolat biztosításával összefüggésben a részvénytársaságnál felmerülõ költségeket a részvénytársaság viseli, azok a
részvényesekre nem háríthatók át.
240. § (1) Az alapszabály rendelkezhet úgy, hogy a
részvénytársaság éves rendes közgyûlésén csak személyes
megjelenéssel lehet részt venni, továbbá meghatározhatja
azokat az egyéb kérdéseket, amelyek a konferencia-közgyûlésen nem tárgyalhatók.
(2) Az alapszabály rendelkezhet úgy is, hogy nem tartható konferencia-közgyûlés olyan internet kapcsolat közbeiktatásával, amely a hangot nem közvetíti.
(3) Az alapszabály kimondhatja, hogy nem tartható
konferencia-közgyûlés, ha a részvénytársaságnak a szavazatok legalább öt százalékával rendelkezõ részvényesei
– az ok megjelölésével – írásban ez ellen, a közgyûlés
megtartása elõtt legalább öt nappal tiltakoznak, és egyben
kérik a közgyûlés hagyományos módon történõ megtartását.
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241. § (1) A konferencia-közgyûlés megnyitása elõtt a
közgyûlésen közvetlen személyes jelenléttel részt venni
kívánó részvényesek részvényesi jogosultságát a részvénykönyv adatai alapján ellenõrizni kell. Alapszabályban
vagy annak felhatalmazása alapján közgyûlési határozatban kell rendelkezni arról, hogy a közgyûlésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevõ részvényesek személyazonossága miként ellenõrizendõ, rendelkezni kell
továbbá a szavazás módjáról és eredményének hiteles
megállapításáról, a közgyûlés tisztségviselõinek megválasztásáról, valamint a részvényest megilletõ felszólalási
és javaslattételi jog gyakorlásának feltételeirõl.
(2) A konferencia-közgyûlésen elhangzottakat és a
hozott határozatokat hiteles módon úgy kell rögzíteni,
hogy az utóbb is ellenõrizhetõ legyen. Ha a közgyûlésen
elhangzottakról felvétel készült, azonban a közgyûlésen
hozott határozatot be kell nyújtani a cégbírósághoz, a felvétel alapján jegyzõkönyvet kell készíteni, amelyet az
igazgatóság hitelesít.
242. § (1) Az alapszabály elõírhatja, hogy – a számviteli
törvény szerinti beszámoló jóváhagyását kivéve – a részvényesek a közgyûlés hatáskörébe tartozó kérdésekben
közgyûlés tartása nélkül is határozhatnak.
(2) A közgyûlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozatok tervezetét a részvényeseknek az igazgatóság írásban köteles megküldeni úgy, hogy a döntésre a részvényeseknek – alapszabály eltérõ rendelkezése hiányában – legalább nyolc nap álljon rendelkezésre. A részvényesek e határidõ eltelte elõtt küldhetik meg írásban szavazatukat.
(3) A szavazásra megszabott határidõ utolsó napját
követõ három napon belül vagy ha valamennyi részvényes
szavazata ezt megelõzõen érkezik meg, akkor e naptól számított három napon belül a részvénytársaság igazgatósága
megállapítja a szavazás eredményét és azt további három
napon belül írásban közli a részvényesekkel.
(4) Kétség esetén a döntésre bocsátott határozattervezeteknek a részvényesekhez történt megérkezését a részvénytársaság, a szavazatnak a határidõ letelte elõtt történõ
elküldését és a részvénytársasághoz történt megérkezését
a részvényes köteles bizonyítani.
(5) Az alapszabály rendelkezhet úgy is, hogy a részvénytársaságnak a szavazatok legalább öt százalékával
rendelkezõ részvényeseinek a kérésére össze kell hívni a
közgyûlést a határozattervezetek megtárgyalására.
(6) A közgyûlés tartása nélkül történõ határozathozatalra a közgyûlésre vonatkozó szabályok megfelelõen alkalmazandók.
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rom, legfeljebb tizenegy természetes személy tagból áll.
Elnökét maga választja tagjai közül. Az alapszabály úgy is
rendelkezhet, hogy az igazgatóság elnökét közvetlenül a
közgyûlés választja.
(2) Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az igazgatóság tagjainak egymás közötti feladatés hatáskörmegosztásáról az igazgatóság által elfogadott
ügyrendben kell rendelkezni.
(3) Az igazgatóság ügyrendje lehetõvé teheti, hogy az
igazgatóság ülésén a tagok nem személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlõ eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani.
(4) Az igazgatóság tagjai a részvénytársaság közgyûlésén tanácskozási joggal vesznek részt.
244. § (1) A részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának az elõterjesztése az igazgatóság feladata.
(2) Az igazgatóság az ügyvezetésrõl, a társaság vagyoni
helyzetérõl és üzletpolitikájáról az alapszabályban meghatározott gyakorisággal, de legalább évente egyszer a közgyûlés, háromhavonta a felügyelõbizottság részére jelentést készít.
(3) Az igazgatóság gondoskodik részvénytársaság üzleti könyveinek szabályszerû vezetésérõl.
245. § (1) Az igazgatóság köteles nyolc napon belül
– a felügyelõbizottság egyidejû értesítése mellett – a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyûlést összehívni, ha tudomására jut, hogy
a) a részvénytársaság saját tõkéje a veszteség következtében az alaptõke kétharmadára csökkent, vagy
b) saját tõkéje a 207. § (1) bekezdésében meghatározott
összeg alá csökkent, vagy
c) a részvénytársaságot fizetésképtelenség fenyegeti,
vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt esetekben a részvényeseknek határozniuk kell az alaptõke biztosításáról, illetve annak módjáról, így különösen a részvényesek által
történõ befizetés elõírásáról, illetve az alaptõke leszállításáról, továbbá a társaságnak más társasággá történõ átalakulásáról, ezek hiányában pedig a társaság megszüntetésérõl.

Az igazgatóság

246. § Ha a közgyûlés befejezését követõ három hónapon belül az összehívására okot adó, a 245. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti körülmény változatlanul fennáll,
az alaptõke leszállítása kötelezõ.

243. § (1) Ha e törvény kivételt nem tesz, az igazgatóság
a részvénytársaság ügyvezetõ szerve, amely legalább há-

247. § Az alapszabály úgy is rendelkezhet, hogy igazgatóság választására nem kerül sor és az igazgatóság e tör-
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vényben meghatározott jogait egy vezetõ tisztségviselõ
(vezérigazgató) gyakorolja.

Az alaptõke felemelése
248. § (1) Az alaptõke felemelése
a) új részvények forgalomba hozatalával;
b) az alaptõkén felüli vagyon terhére;
c) dolgozói részvény forgalomba hozatalával; illetve
d) feltételes alaptõke-emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával
történik.
(2) Az új részvény és kötvény forgalomba hozatala zártkörû vagy nyilvános módon történhet.
(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti alaptõke-emelési esetek és módok egyidejûleg is elhatározhatók és végrehajthatók.
249. § Ha a részvénytársaság új részvények nyilvános
forgalomba hozatalával alaptõkéjének felemelését határozza el, a közgyûlésnek elõzetesen határoznia kell a részvénytársaság mûködési formájának megváltoztatásáról
(173. §).
250. § (1) A részvénytársaság alaptõkéje felemelésérõl
– ha e törvény eltérõen nem rendelkezik – a közgyûlés határoz.
(2) Ha a részvénytársaság eltérõ részvényfajtába, illetve
részvényosztályba tartozó részvényeket hozott forgalomba, az alapszabály elõírhatja, hogy az alaptõke felemelését
elhatározó közgyûlési határozat érvényességének feltétele, hogy a tõkeemeléssel – az alapszabályban foglaltak
szerint – érintettnek minõsülõ részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei az alapszabályban meghatározott módon az alaptõke felemeléséhez külön hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fûzõdõ szavazati jog
esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések – ide nem értve a 227. § szerint kizárt szavazati
jogosultságot – nem alkalmazhatók. A hozzájárulás megadásának módjára vonatkozó részletes szabályokat az
alapszabályban kell megállapítani.
251. § (1) Az alapszabály az alaptõke pénzbeli hozzájárulás ellenében történõ felemelése esetére a részvényeseknek, az átváltoztatható, illetve jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosainak a részvények átvételére elsõbbségi jogot biztosíthat. Részvények átvételére vonatkozó
elsõbbségi jog biztosítása esetén legalább az elsõbbségi
jog gyakorlására jogosultak körét, sorrendjét és a rendelkezésre álló idõtartamot az alapszabályban kell szabályozni.
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(2) Ha a részvénytársaság jegyzési jogot biztosító kötvényt bocsát ki, az (1) bekezdés szerinti elsõbbségi jogról
a kötvény kibocsátása elõtt rendelkezni és a jegyzési jogot
biztosító kötvények tulajdonosai számára a részvények átvételére vonatkozó elsõbbségi jogot biztosítani kell.
252. § (1) A részvénytársaság közgyûlése, ha az alapszabály ennek lehetõségét nem zárja ki, közgyûlési határozatban felhatalmazhatja az igazgatóságot az alaptõke felemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni azt a
legmagasabb összeget (jóváhagyott alaptõke), amellyel az
igazgatóság a részvénytársaság alaptõkéjét a közgyûlési
határozatban megszabott, legfeljebb ötéves idõtartam alatt
összesen felemelheti. Eltérõ közgyûlési határozat hiányában az alaptõke felemelésére szóló, megújítható felhatalmazás a 248. § (1) és (2) bekezdése szerinti valamennyi
alaptõke-emelési esetre és módra vonatkozik.
(2) Az igazgatóságnak az alaptõke felemelésére történõ
felhatalmazása egyben feljogosítja és kötelezi az igazgatóságot az alaptõke felemelésével kapcsolatos, a törvény
vagy az alapszabály szerint egyébként a közgyûlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az alapszabálynak az alaptõke felemelése miatt szükséges módosítását is.
(3) Az (1) bekezdés szerinti közgyûlési határozatról
szóló közleményt az igazgatóság köteles a határozat meghozatalát követõ harminc napon belül a Cégközlönyben
közzétenni.
253. § Az alaptõke-emelés, illetve annak cégjegyzékbe
történõ bejegyzése során az alapításra irányadó szabályokat megfelelõen alkalmazni kell.

Alaptõke-emelés új részvények
forgalomba hozatalával
254. § (1) A részvénytársaság alaptõkéjét új részvények
zártkörû, illetve nyilvános forgalomba hozatalával emelheti fel.
(2) A részvénytársaság alaptõkéjét új részvények forgalomba hozatalával akkor emelheti fel, ha korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértékét, illetve
kibocsátási értékét befizették, a nem pénzbeli hozzájárulást pedig maradéktalanul a részvénytársaság rendelkezésére bocsátották.
255. § (1) Az alaptõkének új részvények forgalomba hozatalával történõ felemelésérõl szóló közgyûlési határozatban meg kell határozni:
a) az alaptõke-emelés módját;
b) az alaptõke-emelés összegét, szükség szerint legkisebb tervezett összegét;
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c) az alaptõke-emeléshez kapcsolódó alapszabály
módosítás tervezetét, ezen belül a kibocsátandó új részvények számát, sorozatát, illetve a sorozatba tartozó részvények fajtájához, részvényosztályához, részvénysorozatához kapcsolódó jogokat, a részvények elõállításának módját, névértékét, illetve kibocsátási értékét (részvényjellemzõk), továbbá a részvények névértéke vagy kibocsátási
értéke befizetésének feltételeit;
d) a nem pénzbeli hozzájárulás tárgyát, értékét, az ellenében adandó részvények számát és egyéb jellemzõit, a
hozzájárulást szolgáltató nevét (cégét), lakóhelyét, székhelyét és az elõzetes értékelést végzõ könyvvizsgáló nevét
(cégét), székhelyét (lakóhelyét), a szolgáltatás idõpontját;
e) a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló idõtartamot.
(2) Az alaptõke-emelést elhatározó közgyûlési határozatban meg kell jelölni azokat a személyeket, akiket a közgyûlés feljogosít a részvények átvételére, feltéve, hogy az
arra jogosultak jegyzési elsõbbségükkel nem éltek. A közgyûlés határozatában meg kell jelölni az egyes személyek
által átvehetõ részvények számát és jellemzõit.
(3) A részvények átvételére – ha az alapszabály eltérõen
nem rendelkezik – csak olyan személy jelölhetõ ki, aki a
részvények átvételére és a részvények ellenértékének szolgáltatására vonatkozó elõzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot megtette. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a vállalt pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulás pontos
összegét, illetve leírását és értékét, valamint a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának idõpontját. A részvénytársaság a kötelezettségvállaló nyilatkozatban foglaltaktól eltérõen több pénzbeli vagy nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatására a nyilatkozattevõt a részvények átvételére vonatkozó határozatában nem jelölheti ki.
256. § (1) Az alaptõke-emelést elhatározó közgyûlés az
alapszabályt az alaptõke-emeléssel összefüggésben – a
részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások
eredményétõl függõen – a nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidõ lejártának napjával módosíthatja.
Ebben az esetben az alaptõke-emeléssel kapcsolatban
újabb közgyûlés tartására nincs szükség.
(2) Az alaptõke-emelést elhatározó közgyûlési határozatot az igazgatóság a határozat meghozatalától számított
harminc napon belül köteles a Cégközlönyben közzétenni.
257. § (1) Ha feltételes alapszabály módosításra nem
került sor vagy az alaptõke-emelés során olyan kérdésben
kell a közgyûlésnek határoznia, amelyre vonatkozóan a
feltételes alapszabály-módosítás nem vagy nem megfelelõ
rendelkezést tartalmaz, a részvények átvételére vonatkozó
nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidõ eredményes lezárását követõ hatvan napon belül az alapszabály módosításáról a közgyûlésnek határoznia kell.
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(2) Az alaptõke-emelésrõl döntõ közgyûlési határozatban a részvénytársaság alapszabályát a tõke nagysága és a
részvények jellemzõi vonatkozásában kell módosítani.
(3) Eltérõ tartalmú közgyûlési határozat hiányában az
alaptõke felemelésével forgalomba hozott új részvény elsõ
ízben az alaptõke-emelés bejegyzésének üzleti éve után
járó osztalékra jogosít.
258. § (1) Az alaptõke-emelés meghiúsul, ha az alaptõke-emelés tervezett összegének, illetve legkisebb összegének megfelelõ névértékû, illetve kibocsátási értékû részvények átvételére az arra jogosultak nem vállaltak kötelezettséget.
(2) Az alaptõke-emelés meghiúsulását a részvény átvételére vonatkozó kötelezettségvállalás teljesítésére elõírt
határidõ lejártát követõ harminc napon belül be kell jelenteni a cégbíróságnak.

Alaptõke-emelés
az alaptõkén felüli vagyon terhére
259. § (1) A részvénytársaság alaptõkéjét alaptõkén
felüli vagyonával vagy annak egy részével felemelheti, ha
a számviteli törvény szerinti, az elõzõ üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójának mérlege
vagy a tárgyévi közbensõ mérlege alapján a tõkeemelés fedezete biztosított, és a részvénytársaság alaptõkéje a tõkeemelést követõen sem haladja meg a számviteli törvény
szerint helyesbített saját tõke összegét. Az alaptõkén felüli
vagyon fedezetének fennállását a számviteli törvény szerinti beszámoló vagy közbensõ mérleg a mérleg fordulónapját követõ hat hónapon belül igazolja.
(2) Ha az alaptõke felemelésérõl – a 252. §-ban foglaltak szerint – az igazgatóság határozhat, az igazgatóság
jogosult a felügyelõbizottság elõzetes jóváhagyását követõen, a közbensõ mérleg elfogadására.
(3) A felemelt alaptõkét megtestesítõ részvények a részvénytársaság részvényeseit ellenérték nélkül, részvényeik
névértékének arányában illetik meg.
(4) Az alaptõke-emelésrõl szóló közgyûlési határozatban rendelkezni kell az alapszabály módosításáról és meg
kell határozni az alaptõke-emelés végrehajtásának feltételeit (új részvények kibocsátása, felülbélyegzés, kicserélés).
260. § (1) Nyomdai úton elõállított részvények esetén,
az alaptõke-emelés bejegyzését követõ hatvan napon belül
az igazgatóságnak az alapszabályban meghatározott
módon, erre vonatkozó felhívásban kell tájékoztatnia a
részvényeseket a felülbélyegzendõ, illetve kicserélendõ
részvények átvételének és az új, kicserélt vagy felül-
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bélyegzett részvények átadásának helyérõl, kezdõ és záró
idõpontjáról. Alapszabály eltérõ rendelkezése hiányában a
részvények átadására és átvételére legalább harminc-harminc napot kell biztosítani. A kicserélésre átadott részvényeket az igazgatóság, az értékpapírokra vonatkozó rendelkezések szerint eljárva, a záró idõpontot követõen
érvényteleníti.
(2) Amennyiben a részvényes a felülbélyegzendõ vagy
kicserélendõ részvényeket a felhívásban megjelölt idõtartamon belül az igazgatóságnak nem adja át, az igazgatóság
a részvényeket érvénytelenné nyilvánítja. A részvények
érvénytelenítésérõl szóló határozatot a Cégközlönyben
közzé kell tenni. Az érvénytelenné nyilvánított részvényekkel részvényesi jogok a határozat keltétõl kezdve nem
gyakorolhatók.
(3) Az érvénytelenné nyilvánított részvények helyett a
részvénytársaság új részvényeket bocsát ki, és azokat értékesíti.
(4) Ha a részvényes az új, kicserélt vagy felülbélyegzett
részvényeket a felhívásban megjelölt idõtartam alatt nem
veszi át, a részvénytársaság ezeket a részvényeket is értékesíti.
(5) A (3)–(4) bekezdés szerint az ideiglenesen a részvénytársaság rendelkezése alá került részvények nem minõsülnek saját részvénynek, azokkal a részvénytársaság
részvényesi jogokat nem gyakorolhat.
(6) A részvénytársaság a (3)–(4) bekezdés szerinti értékesítésre kerülõ részvényeket, azoknak a rendelkezése alá
kerülésétõl számított hat hónapon belül értékesítheti.
Ennek hiányában a részvényeket az alaptõke kötelezõ leszállítása szabályainak betartásával be kell vonni. Az értékesítésbõl befolyt vételár, illetve a részvények bevonása
esetén azok névértékére jutó saját tõkerész a határidõt elmulasztó részvényest illeti meg az alaptõke-leszállítás bejegyzését követõen, a vételár kézhezvételétõl számított
harminc napon belül.
261. § Dematerializált részvények esetén az igazgatóság az alaptõke-emelés bejegyzését követõ, az alapszabályban meghatározott idõn, ennek hiányában tizenöt
napon belül értesíti a központi értéktárat és a részvényes
értékpapírszámla-vezetõjét az alaptõke-emelés következtében a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról.

Alaptõke-emelés
dolgozói részvény forgalomba hozatalával
262. § (1) A közgyûlés a részvénytársaság alaptõkéjét
dolgozói részvény forgalomba hozatalával felemelheti.
(2) Ingyenes dolgozói részvény forgalomba hozatala
esetén a dolgozói részvények névértékét a részvénytársa-

75

ság alaptõkén felüli vagyona biztosítja. Kedvezményes
dolgozói részvény kibocsátása esetén a közgyûlési határozat szerint a részvényes által befizetendõ összeg és az alaptõkén felüli vagyon együttesen biztosítja a forgalomba
hozott dolgozói részvények névértékét.
(3) Kedvezményes dolgozói részvények forgalomba
hozatalakor a dolgozókat terhelõ fizetési szabályokat a
részvénytársaság által e célból rendelkezésre bocsátott
alaptõkén felüli vagyon figyelembevételével kell meghatározni.
(4) Dolgozói részvény forgalomba hozatala esetén az
alaptõkén felüli vagyon terhére történõ, valamint az új
részvények zártkörû forgalomba hozatalával történõ alaptõke-emelés szabályai megfelelõen irányadóak.

Alaptõke-emelés
átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával
263. § (1) A közgyûlés feltételes alaptõke-emelést határozhat el átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával.
Az átváltoztatható kötvény zártkörû vagy nyilvános forgalomba hozatala során az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések alkalmazandók.
(2) A feltételes alaptõke-emelést elhatározó közgyûlési
határozatban meg kell határozni
a) a kötvénykibocsátás módját (zártkörû, nyilvános);
b) a kibocsátandó kötvények számát, névértékét, illetve
kibocsátási értékét, a kötvények sorozatát (kötvény jellemzõk), a jegyzés helyét és idejét;
c) a kötvények részvénnyé történõ átalakításának feltételeit, idõpontját;
d) a kötvény futamidejét, a kamat vagy egyéb hozam
megfizetésének feltételeit;
e) zártkörû kötvény kibocsátása esetén a kötvények
jegyzésére jogosult személyeket, és az általuk jegyezhetõ
kötvények számát és egyéb jellemzõit.
264. § (1) Eredményes kötvénykibocsátás esetén a közgyûlés köteles a kötvényjegyzésre rendelkezésre állt határidõ lejártát követõ hatvan napon belül alapszabályát módosítani.
(2) Amennyiben a kötvényjegyzés eredménytelen volt,
az igazgatóság köteles a kötvényjegyzés lezárásától számított harminc napon belül e tényt a cégbíróságnak bejelenteni.
265. § (1) A kötvénytulajdonosok a kötvény futamidején belül, a közgyûlés által meghatározott idõtartam alatt
írásban – a kötvényeknek az igazgatóság részére történõ
benyújtásával – kötvényeik helyébe részvényt igényelhetnek. Ha a kötvényeket a részvények névértékénél, illetve
kibocsátási értékénél alacsonyabb összeggel bocsátották
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ki, a kötvénytulajdonos a bejelentéssel egyidejûleg köteles
a kötvény és a részvény névértéke, illetve kibocsátási értéke közötti különbözetet a részvénytársaságnak megfizetni.
A nyilatkozat megtételével a kötvénytulajdonos jogosulttá
válik részvényutalványra.
(2) Az átváltoztatható kötvényt kibocsátó közgyûlési
határozatban foglaltaknak megfelelõen az (1) bekezdés
szerinti bejelentés megtételére rendelkezésre álló idõtartam lejártát követõ elsõ közgyûlésen vagy a közgyûlési határozatban meghatározott idõpontban kell az alaptõke felemelésérõl dönteni, és ennek megfelelõen a részvénytársaság alapszabályát módosítani.

Az alaptõke leszállítása
266. § (1) A részvénytársaság az alaptõkét leszállíthatja,
az e törvényben meghatározott esetekben pedig az alaptõke leszállítása kötelezõ.
(2) Nem szállítható le az alaptõke – a 268. § (5) bekezdésében meghatározott kivétellel – a 207. § (1) bekezdésében meghatározott összeg alá.
(3) Ha az alaptõkét a 207. § (1) bekezdésében meghatározott összeg alá kellene leszállítani és a részvényesek az
alaptõke pótlásáról három hónapon belül nem gondoskodnak, a részvénytársaság közgyûlése köteles a részvénytársaságnak más társasági formába történõ átalakulásáról,
más társasággal történõ egyesülésérõl, vagy jogutód nélküli megszûnésérõl dönteni.
267. § (1) Az alaptõke leszállításáról, ha az a részvénytársaság elhatározásából történik, a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a közgyûlés dönt.
(2) Ha a részvénytársaság eltérõ részvényfajtába, illetve
részvényosztályba tartozó részvényeket hozott forgalomba, az alapszabály elõírhatja, hogy az alaptõke leszállítását elhatározó közgyûlési határozat érvényességéhez az
is szükséges, hogy az alaptõke-leszállítással – az alapszabályban foglaltak szerint – érintettnek minõsülõ részvényfajta, részvényosztály részvényesei az alapszabályban
meghatározott módon a döntéshez külön hozzájáruljanak.
Ennek során a részvényhez fûzõdõ szavazati jog esetleges
korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések
– ide nem értve a 227. § szerint kizárt szavazati jogosultságot – nem alkalmazhatók. A hozzájárulás megadásának
módjára vonatkozó részletes szabályokat az alapszabályban kell megállapítani.
(3) Mellõzhetõ az alaptõke leszállításával összefüggésben a közgyûlési határozathozatal, ha a részvénytársaság
alapszabálya meghatározott feltételek bekövetkeztének
esetére a részvények kötelezõ bevonását és az alaptõke leszállítását elõzetesen, az érintett részvénysorozatba tar-
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tozó részvények kibocsátását megelõzõen elõírta. A részvénybevonás feltételeire és módjára vonatkozó részletes
szabályokat az alapszabálynak kell tartalmaznia.
268. § (1) Az alaptõke leszállításáról döntõ közgyûlést
összehívó meghívónak tartalmaznia kell az alaptõkeleszállítás mértékére, okára és végrehajtásának módjára
vonatkozó tájékoztatást, továbbá, ha erre sor kerül, az
alaptõke feltételes leszállításának tényét.
(2) Az alaptõke leszállításáról szóló közgyûlési határozatban meg kell jelölni:
a) az alaptõke-leszállítás okát (okait), nevezetesen azt,
hogy az alaptõke leszállítása tõkekivonás vagy veszteségrendezés érdekében, vagy a részvénytársaság saját tõkéje
más elemének (ideértve a lekötött tartalékot is) növelése
céljából történik;
b) azt az összeget, amellyel az alaptõke csökken, és a
részvények jellemzõit;
c) az alaptõke-leszállítás végrehajtásának módját.
(3) Az alaptõke tõkekivonással történõ leszállításakor a
részvényeseket megilletõ összeg megállapítása során számításba kell venni – az alaptõke csökkenése arányában –
az alaptõkén felüli vagyon összegét is. Amennyiben a saját
tõke kevesebb, mint a jegyzett tõke összege, az alaptõke
tõkekivonással történõ leszállítása elõtt elõször a veszteség rendezése miatti alaptõke-leszállításról kell dönteni.
(4) A közgyûlésnek az alaptõke-leszállításról szóló
határozata, amennyiben a 271–272. § szerinti eljárás eredményesen zárul, egyben az alapszabály módosítását is
jelenti.
(5) A közgyûlés az alaptõkét a 207. § (1) bekezdésében
meghatározott összegnél alacsonyabb összegre is leszállíthatja. Az alaptõke leszállításáról szóló határozat azonban
csak akkor hatályos, ha egyidejûleg sor kerül az alaptõke
felemelésére is, amelynek következményeként a leszállított és felemelt alaptõke összege eléri legalább a 207. §
(1) bekezdésében meghatározott összeget.
269. § (1) Alaptõke leszállítása esetén mindenekelõtt a
részvénytársaság tulajdonában álló saját részvényeket kell
bevonni.
(2) Az alaptõke leszállításának végrehajtására nyomdai
úton elõállított részvények esetén sor kerülhet a részvények
a) kicserélésével;
b) lebélyegzésével;
c) számának az alapszabályban meghatározott módon
történõ csökkentésével.
270. § (1) Ha az alaptõke leszállítása e törvény szerint
kötelezõ, az alaptõke – a tõke-leszállítási eljárás eredményes lefolytatásától függõ – feltételes leszállításáról a társaság kérelmére a cégbíróság határoz.
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(2) A kérelemben meg kell jelölni az alaptõke kötelezõ
leszállításának okát, valamint a 268. § (2) bekezdés
b)–c) pontjaiban foglaltakat. A társaság köteles kérelméhez mellékelni azokat az okiratokat, amelyekbõl az alaptõke leszállításának kötelezõ volta megállapítható.
(3) A kérelemrõl a cégbíróság tizenöt napon belül határoz. A kérelemnek helyt adó végzés ellen fellebbezésnek
nincs helye.
(4) A bíróságnak az alaptõke-leszállításról szóló határozata, amennyiben a 271–272. § szerinti eljárás eredményesen zárul, egyben az alapszabály módosítást is jelenti.
(5) Alapszabály eltérõ rendelkezése hiányában az igazgatóság a bíróság jogerõs határozatáról legkésõbb a soron
következõ közgyûlésen köteles a részvényeseket tájékoztatni.
271. § (1) Az igazgatóság az alaptõke leszállítását elhatározó közgyûlési határozat meghozatalát, illetve a jogerõs
bírósági határozat kézbesítését követõ harminc napon belül köteles intézkedni az alaptõke leszállításról hozott döntésnek a Cégközlönyben történõ, kétszer egymás utáni
közzétételérõl, akként, hogy a két közzététel között legalább harminc napnak kell eltelnie. A hirdetményben fel
kell tüntetni, hogy az alaptõke feltételes leszállításáról a
közgyûlés vagy a bíróság döntött, a hirdetménynek ezen
kívül tartalmaznia kell a döntés tartalmát, valamint fel kell
hívni a társaság hitelezõit, hogy a hirdetmény elsõ alkalommal történt közzétételét megelõzõen keletkezett és
ezen idõpontig esedékessé nem vált követeléseik után – a
(3) bekezdés szerinti kivételekkel – biztosítékra tarthatnak
igényt. Az ismert hitelezõket a részvénytársaság közvetlenül is köteles értesíteni.
(2) A társaság hitelezõi a hirdetmény utolsó közzétételétõl számított harmincnapos jogvesztõ határidõn belül
jogosultak bejelenteni, ha a részvénytársaság alaptõkéjének leszállításával összefüggésben biztosítékra tartanak
igényt.
(3) Nem jogosult biztosítékra a hitelezõ, ha az alaptõke-leszállításhoz kapcsolódó kockázattal arányos biztosítékkal – jogszabály vagy szerzõdés alapján – már rendelkezik, vagy ha a részvénytársaság pénzügyi, vagyoni helyzetére figyelemmel a biztosítékadás indokolatlan.
272. § Az igazgatóság a kérelem elõterjesztésére biztosított határidõ lejártát követõ nyolc napon belül köteles
biztosítékot nyújtani vagy a kérelem elutasításáról indokolással ellátott határozatot a hitelezõnek kézbesíteni. Az elutasító vagy nem megfelelõ biztosíték nyújtásáról szóló
határozat felülvizsgálatát az érintett hitelezõ a határozat
kézhezvételétõl számított nyolc napon belül a cégbíróságtól kérheti. A cégbíróság – a törvényességi felügyeleti eljárásra irányadó szabályok megfelelõ alkalmazásával – a ké-
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relem elõterjesztésétõl számított harminc napon belül határoz. A cégbíróság az eljárás lefolytatását követõen elutasítja a kérelmet vagy a társaságot megfelelõ biztosíték
nyújtására kötelezi. Az alaptõke leszállítása mindaddig
nem jegyezhetõ be a cégjegyzékbe, amíg az arra jogosult
hitelezõ nem kap megfelelõ biztosítékot.
273. § (1) A 271–272. §-ban foglaltak nem alkalmazhatók, ha a részvénytársaság alaptõkéjének leszállítására
a) a társaság veszteségének rendezése végett, vagy
b) a számviteli törvényben meghatározott módon, a
részvénytársaság alaptõkéjén felüli lekötött tartalék javára
történõ átcsoportosítás céljából
kerül sor.
(2) Az (1) bekezdés b) pont szerinti esetben az alaptõke
terhére képzett tartalék nem haladhatja meg a részvénytársaság alaptõkéjének tíz százalékát. Az így képzett lekötött
tartalék kizárólag a társasági veszteségek csökkentésére
vagy utóbb a részvénytársaság alaptõkéjének a felemelésére fordítható, tilos abból a részvényesek javára a 175. §
szerinti kifizetést teljesíteni.
(3) Ha az alaptõke kötelezõ leszállítása meghiúsult és a
meghiúsulástól számított harminc napon belül a részvénytársaság a kötelezõ tõkeleszállítás okait nem szünteti meg,
a részvénytársaság köteles más társasági formába átalakulni vagy jogutód nélküli megszûnésérõl határozni.
274. § (1) Az alaptõke leszállításának bejegyzésére csak
akkor kerülhet sor, ha az erre irányuló kérelem mellékleteként a részvénytársaság igazolja a 271–272. §-ban foglaltak betartását.
(2) Az alaptõke leszállításának meghiúsulását az igazgatóság köteles a cégbíróságnak harminc napon belül bejelenteni.
275. § (1) Nyomdai úton elõállított részvények esetén,
az alaptõke leszállításának bejegyzését követõ hatvan napon belül az igazgatóságnak az alapszabályban meghatározott módon, erre vonatkozó felhívásban kell tájékoztatnia a részvényeseket a felülbélyegzendõ, illetve kicserélendõ részvények átvételének és az új, kicserélt vagy felülbélyegzett részvények átadásának helyérõl, kezdõ és záró
idõpontjáról. Alapszabály eltérõ rendelkezése hiányában a
részvények átadására és átvételére legalább harminc napot
kell biztosítani. A kicserélésre átadott részvényeket az
igazgatóság, az értékpapírokra vonatkozó rendelkezések
szerint eljárva, a záró idõpontot követõen érvényteleníti.
(2) Ha a részvényes a felülbélyegzendõ vagy kicserélendõ részvényeket a felhívásban megjelölt idõtartamon belül
az igazgatóságnak nem adja át, az igazgatóság a részvényeket érvénytelenné nyilvánítja. A részvények érvénytelenítésérõl szóló határozatot a Cégközlönyben közzé kell
tenni. Az érvénytelenné nyilvánított részvényekkel rész-
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vényesi jogok a határozat keltétõl kezdve nem gyakorolhatók.
(3) Az érvénytelenné nyilvánított részvények helyett a
részvénytársaság új részvényeket bocsát ki, és azokat értékesíti.
(4) Ha a részvényes az új, kicserélt vagy felülbélyegzett
részvényeket a felhívásban megjelölt idõtartam alatt nem
veszi át, a részvénytársaság ezeket a részvényeket is értékesíti.
(5) A (3)–(4) bekezdés szerint az ideiglenesen a részvénytársaság rendelkezése alá került részvények nem minõsülnek saját részvénynek, azokkal a részvénytársaság
részvényesi jogokat nem gyakorolhat.
(6) A részvénytársaság a (3)–(4) bekezdés szerinti értékesítésre kerülõ részvényeket, azoknak a rendelkezése alá
kerülésétõl számított hat hónap elteltét követõ elsõ közgyûlésig értékesítheti. Ennek hiányában a részvényeket az
alaptõke kötelezõ leszállítása szabályainak betartásával be
kell vonni.
(7) Az értékesítésbõl befolyt vételár, illetve a részvények bevonása esetén azok névértékére jutó saját tõkerész
a határidõt elmulasztó részvényest illeti meg.
276. § (1) Dematerializált részvények esetén az igazgatóság az alaptõke leszállításának bejegyzését követõ, az
alapszabályban meghatározott idõn, ennek hiányában
tizenöt napon belül értesíti a központi értéktárat és a részvényes értékpapírszámla-vezetõjét az alaptõke leszállítása
következtében a részvényes részvénytulajdonában beállt
változásról.
(2) A részvényesnek csak az alaptõke-leszállítás cégjegyzékbe történõ bejegyzése után szabad az alaptõke, illetve az alaptõkén felüli vagyon terhére kifizetést teljesíteni vagy a részvényre vonatkozó, még be nem fizetett pénzbeli, illetve még nem szolgáltatott nem pénzbeli hozzájárulás teljesítését elengedni.

A részvénytársaság megszûnése
277. § A részvénytársaság közgyûlése a szavazatok
háromnegyedes szótöbbségével elhatározhatja a részvénytársaság megszûnését.
278. § (1) A részvénytársaság jogutód nélküli megszûnése esetében a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó
vagyont – törvény eltérõ rendelkezése hiányában – a részvényesek között az általuk a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések, illetve nem pénzbeli hozzájárulások
alapján, részvényeik névértékének arányában kell felosztani. Ha a részvénytársaság likvidációs hányadhoz fûzõdõ
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elsõbbséget biztosító részvényt bocsátott ki, a vagyon felosztásakor az elsõbbségi részvény biztosította jogokat
figyelembe kell venni.
(2) Ha a végelszámolás megindításakor, illetve a felszámolás elrendelésekor a részvénytársaság alaptõkéje nem
került teljes egészében befizetésre, a végelszámoló, illetve
a felszámoló jogosult a még nem teljesített pénzbeli és
nem pénzbeli szolgáltatásokra vonatkozó kötelezettséget
azonnal esedékessé tenni és azok teljesítését a részvényesektõl követelni, ha arra a részvénytársaság tartozásainak
kiegyenlítése érdekében van szükség.

A részvénytársaságok
átalakulására vonatkozó különös szabályok
279. § (1) Részvénytársaságok egyesülése esetében az
egyesülési szerzõdésben a 79. § (1) bekezdésében felsoroltakon kívül meg kell határozni
a) az egyesülõ részvénytársaságok részvényeinek cserearányát és a beolvadó részvénytársaság részvényesei
számára az alaptõkén felüli vagyon terhére juttatható kiegészítõ készpénzfizetés mértékét, amely nem lehet több
mint a részvényesek számára a vagyonhányaduk alapján
juttatott részvények névértékének tíz százaléka;
b) az átvevõ társaság részvényei átruházásának részletes szabályait;
c) azt az idõpontot, amelytõl fogva a részvények az
adózott eredménybõl való részesedésre jogosítanak;
d) azokat a jogokat, amelyeket a jogutód társaság a
különleges jogokkal felruházott részvényeseknek (így az
alapítókat megilletõ elõnyökkel, az elsõbbségi, dolgozói
vagy kamatozó részvényfajtához fûzõdõ jogokkal
összefüggésben) vagy más értékpapír-tulajdonosoknak
biztosít, illetve az ezekkel kapcsolatos intézkedési javaslatokat;
e) azokat az elõnyöket, amelyeket az egyesülõ részvénytársaságok az igazgatóságnak, a vezetõ állású munkavállalóknak, illetve a felügyelõbizottság tagjainak nyújtanak.
(2) Az egyesülõ részvénytársaságok vezetõ tisztségviselõi az egyesülési szerzõdés elkészítésével egyidejûleg
írásbeli beszámolót készítenek, amelyben a jogi és a gazdasági szempontok ismertetésével megindokolják az egyesülés szükségességét, valamint a részvények cserearányát.
Ha az értékelésnek különös nehézségei voltak, ezeket is ismertetni kell. A részvényesek számára megismerhetõ iratokról a részvényes kérésére, a részvénytársaság költségére teljes vagy kivonatos másolatot kell készíteni. Az egyesülõ társaságok vezetõ tisztségviselõi a 26. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint felelnek az egyesülés elõkészítése és végrehajtása során tanúsított felróható magatartásukkal okozott kárért.
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(3) A vagyonmérleg-tervezeteket elkészítõ könyvvizsgálónak nyilatkoznia kell, hogy az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott cserearányt a részvénytársaság milyen
módszerekkel határozta meg, ezek a módszerek különkülön milyen értéket eredményeztek, és hogy álláspontja
szerint a cserearány megfelelõ-e. Ha az értékelésnek különös nehézségei voltak, ezeket is ismertetni kell.
(4) A (3) bekezdésben foglaltak szerint eljáró könyvvizsgálónak vagy más, az egyesülõ részvénytársaságoktól
független szakértõnek a részvénytársaságok megbízása
alapján készített jelentésében nyilatkoznia kell az egyesülési szerzõdés tervezetében és a vezetõ tisztségviselõk
írásbeli beszámolójában foglaltak megalapozottságáról.
A jelentésnek tartalmaznia kell az arra vonatkozó állásfoglalást is, hogy a tervezett egyesülés veszélyezteti-e a részvénytársaságokkal szembeni hitelezõi követeléseknek a
kielégítését.
(5) Az átváltoztatható kötvény esetében az egyesüléssel
létrejövõ részvénytársaságnak a kötvénytulajdonosok számára olyan jogosultságokat kell biztosítania, amelyek legalább egyenértékûek azokkal a jogosultságokkal, amelyekkel a jogelõd gazdasági társaságban rendelkeztek, kivéve, ha a kötvénytulajdonosok mindegyike hozzájárul saját jogosultsága megváltoztatásához. A tulajdonos az
egyesülõ társaságok által kibocsátott átváltoztatható vagy
jegyzési jogot biztosító kötvény visszavásárlását is igényelheti a jogutód részvénytársaságtól. E bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni, ha az értékpapír kibocsátásakor elõre meghatározták e tulajdonosok helyzetét egy
esetleges egyesülés esetére.
280. § (1) Az egyesüléssel érintett részvénytársaságok
harminc nappal az egyesülési szerzõdés elfogadásáról
döntõ közgyûlés napja elõtt kötelesek az egyesülési
szerzõdés tervezetét, az egyesülõ részvénytársaságok
vezetõ tisztségviselõi által készített írásbeli beszámolót,
valamint a könyvvizsgálónak, illetve a független szakértõnek az egyesülési szerzõdés tervezetére és az írásbeli beszámolóra vonatkozó álláspontját tartalmazó jelentést benyújtani az egyesülõ részvénytársaságok cégjegyzékét
vezetõ cégbírósághoz.
(2) Az egyesülésrõl döntõ második közgyûlést megelõzõ harminc nappal az egyesüléssel érintett részvénytársaságok minden részvényesének jogában áll, hogy megismerje a közgyûlési döntéshez készített iratokon kívül az
egyesülõ társaságok utolsó háromévi, a számviteli törvény
szerinti beszámolóinak tartalmát is.
(3) Ha több részvényfajta, illetve részvényosztály létezik, az egyesülést kimondó határozat meghozatala során a
237. §-t megfelelõen alkalmazni kell.
(4) Az egyesüléssel érintett részvénytársaságok hitelezõi – a 76. § (2) bekezdésben foglalt rendelkezések meg-
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felelõ alkalmazásával – biztosítékot igényelhetnek, ha igazolják, hogy az egyesülés veszélyezteti követeléseik kielégítésének alapját, feltéve, hogy az egyesüléssel érintett
részvénytársaságok korábban nem nyújtottak számukra
biztosítékot.
281. § (1) Részvénytársaság szétválása esetében a szétválási szerzõdésben a 83. § (4)–(5) bekezdésében felsoroltakon kívül meg kell határozni:
a) a szétváló részvénytársaságok részvényeinek cserearányát és a részvényesek számára az alaptõkén felüli
vagyon terhére juttatható kiegészítõ készpénzfizetés mértékét, amely nem lehet több mint a részvényesek számára a
vagyoni hányaduk alapján juttatott részvények névértékének tíz százaléka;
b) azokat az elõnyöket, amelyeket a szétváló részvénytársaságok az igazgatóságnak, a vezetõ állású munkavállalóknak, illetve a felügyelõbizottság tagjainak nyújtanak.
(2) Részvénytársaság szétválása esetén az igazgatóság
köteles tájékoztatni a közgyûlést arról, ha a szétválási szerzõdés tervezetének elkészítése, illetve közgyûlési elfogadásának idõpontja között a társaság vagyonában jelentõs
változás állott be.
(3) Részvénytársaságnak részvénytársaságokra történõ
szétválása során a 279–280. § rendelkezéseit is megfelelõen alkalmazni kell.
282. § (1) Gazdasági társaság részvénytársasággá történõ átalakulása esetén az átalakulási közleménynek a
75. § (3) bekezdésében foglaltakon kívül tartalmaznia kell
a részvények fajtáját (osztályát) és névértékét.
(2) Ha a részvénytársaság alakul át más gazdasági társasággá, a részvények – az átalakulással létrejövõ gazdasági
társaság cégbejegyzésével – érvénytelenné válnak. Az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazásáról a bejegyzõ végzés kézhezvételétõl számított harminc napon
belül a jogutód gazdasági társaság vezetõ tisztségviselõinek kell gondoskodnia, a 275–276. § megfelelõ alkalmazásával.

Az egyszemélyes részvénytársaság
283. § (1) Részvénytársaság úgy is alapítható, hogy
valamennyi részvényét egy személy, az alapító részvényes
veszi át. Egyszemélyes részvénytársaság létrejöhet úgy is,
hogy már mûködõ részvénytársaság valamennyi részvényének tulajdonjogát egy részvényes szerzi meg.
(2) Ha a nyilvánosan mûködõ részvénytársaság részvényeinek tulajdonjogát egy részvényes szerzi meg, a részvénytársaság zártkörûen mûködik tovább.
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284. § (1) Egyszemélyes részvénytársaság alaptõkéjét
alapító okirata cégbejegyzési kérelmének benyújtásáig
maradéktalanul be kell fizetni.
(2) Egyszemélyes részvénytársaságnál a közgyûlés
hatáskörébe tartozó ügyekben a részvényes írásban dönt,
amelyrõl a vezetõ tisztségviselõket értesíteni köteles.
(3) Az egyszemélyes részvénytársaság és annak részvényese közötti szerzõdés érvényességéhez a szerzõdés írásba foglalása szükséges.
(4) Egyszemélyes részvénytársaság saját részvényt nem
szerezhet.
(5) Az egyszemélyes részvénytársaság részvényesének
felelõsségére a minõsített befolyással rendelkezõ részvényes felelõsségére vonatkozó szabályokat (54. §) kell alkalmazni.

3. Cím
A nyilvánosan mûködõ részvénytársaság
285. § A nyilvánosan mûködõ részvénytársaságoknak
az e Címben nem szabályozott viszonyaira a zártkörûen
mûködõ részvénytársaságokra vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.

A nyilvánosan mûködõ
részvénytársaság által kibocsátható részvények
286. § (1) A nyilvánosan mûködõ részvénytársaság
részvényei (ideértve az ideiglenes részvényt is) kizárólag
dematerializált módon állíthatók elõ.
(2) A nyilvánosan mûködõ részvénytársaság nem
bocsáthat ki vezetõ tisztségviselõ vagy felügyelõbizottsági
tag kijelölésére szóló és elõvásárlási jogot biztosító elsõbbségi részvényt.
(3) Alapszabály meghatározhat olyan részvényosztályt,
amelybe az osztalékelsõbbségre és a likvidációs hányadhoz fûzõdõ elsõbbségre vonatkozó jogosultságokat együttesen megtestesítõ részvények tartoznak. Nem bocsátható
ki olyan részvény, amely ezenkívül több más elsõbbségi
jogosultságot együttesen testesít meg.
(4) A szavazatelsõbbséget biztosító részvények csak az
egyszerû többséget igénylõ kérdésekben biztosítanak elsõbbségi jogot. A minõsített többséget igénylõ kérdésekben a szavazatelsõbbségi részvények a többi részvénnyel
azonos módon, névértéküknek megfelelõ számú szavazatot testesítenek meg. A nyilvánosan mûködõ részvénytár-
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saság a 188. § (2) bekezdése szerinti szavazatelsõbbségi
részvényt nem bocsáthat ki.
(5) Ha a zártkörûen mûködõ részvénytársaság mûködési
formáját megváltoztatva, nyilvánosan mûködõ részvénytársaságként mûködik tovább, és a zártkörûen mûködõ
részvénytársaságnak a formaváltozás idõpontjában voltak
vezetõ tisztségviselõ kijelölésére szóló vagy elõvásárlási
jogot biztosító elsõbbségi részvényei, illetve olyan elsõbbségi részvényei, amelyek osztalékelsõbbségre és likvidációs hányadhoz fûzõdõ elsõbbségre vonatkozó jogosultságon kívül együttesen egyéb elsõbbségi jogokat testesítettek meg, a mûködési forma megváltoztatásával egyidejûleg ezek helyett a részvények helyett az alapszabályban
foglaltaknak megfelelõen más elsõbbségi részvényt vagy
törzsrészvényt kell kibocsátani.
287. § (1) A nyilvánosan mûködõ részvénytársaság
esetében a részvény átruházásának korlátozásáról szóló
204–205. § rendelkezései nem alkalmazhatók.
(2) Ha a nyilvánosan mûködõ részvénytársaság más
részvénytársaságban vagy korlátolt felelõsségû társaságban a szavazatok huszonöt százalékát meghaladó mértékû
befolyást szerez, ezt követõen a gazdasági társaság a nyilvánosan mûködõ részvénytársaság részvényeinek megszerzésére nem jogosult, a korábban megszerzett részvényeket pedig legkésõbb a nyilvánosan mûködõ részvénytársaság befolyásszerzésétõl számított hatvan napon belül
köteles elidegeníteni. Abban az esetben, ha a gazdasági
társaság e kötelezettségének teljesítését elmulasztja, a
nyilvánosan mûködõ részvénytársaság részvényei alapján
tagsági jogok gyakorlására nem jogosult.

A nyilvánosan mûködõ
részvénytársaság alapítása
288. § (1) A nyilvánosan mûködõ részvénytársaság
– az értékpapírokra vonatkozó külön törvényben meghatározott feltételek szerint – nyilvános eljárással, részvényjegyzés útján alapítható.
(2) A részvényjegyzés az alapítási tervezetnek megfelelõen, az abban foglaltakkal megegyezõ módon történik.
Az alapítási tervezet eredeti példányát közokiratba vagy
teljes bizonyító erejû magánokiratba kell foglalni, és az arról készített másolatokat közjegyzõvel kell hitelesíttetni.
(3) Az alapítási tervezetben ismertetni kell:
a) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét, tevékenységét, idõtartamát;
b) az alapítók nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét);
c) az alaptõke tervezett nagyságát;
d) a részvények számát és névértékét, a részvények elõállítási módját, valamint szükség szerint a törzsrészvényen
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kívül forgalomba hozandó részvényfajtákhoz, illetve részvényosztályokhoz kapcsolódó jogokat, a részvényesi
jogok esetleges korlátozását;
e) szükség szerint az alapítókat megilletõ elõnyöket,
azaz a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának, az
igazgatóság, az elsõ felügyelõbizottság tagjai, illetve
az elsõ könyvvizsgáló kijelölésének, valamint a túljegyzés elfogadásáról vagy visszautasításáról való döntés jogát;
f) a nem pénzbeli hozzájárulás tárgyát, értékét, az ellenében jegyezhetõ részvények számát, névértékét, a hozzájárulást szolgáltató alapító nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét) és a nem pénzbeli hozzájárulásnak az alapítási
tervezet szerinti értékét elõzetesen felülvizsgáló könyvvizsgáló nevét (cégét), székhelyét (lakóhelyét);
g) a túljegyzés esetén követendõ eljárást;
h) szükség szerint a tervezett alaptõke aluljegyzése esetére a részvényjegyzés eredményességéhez megkívánt
részvények számát (jegyzési minimum);
i) a részvények kötelezõ bevonásának, a 267. § (3) bekezdés alkalmazásával összefüggésben szükséges, a törvényben kötelezõen elõ nem írt eseteit;
j) az alakuló közgyûlés összehívásának módját;
k) a nyilvános alapítás várható költségeit.
(4) Az alapítási tervezetet valamennyi alapítónak alá
kell írnia, majd ezt követõen az alapítók az alapítási tervezetet az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelõen elkészített tájékoztató részeként teszik
közzé.
289. § A részvényjegyzés a jegyzési ív aláírásával történik. Az alapító kivételével a részvényjegyzõ a jegyzéssel
csak pénzbeli hozzájárulás szolgáltatására vállalhat kötelezettséget. A részvényjegyzõ – kivéve azt az alapítót, aki
nem pénzbeli hozzájárulást szolgáltat – köteles az általa
jegyzett összeg legalább tíz százalékát az alapítók által
megjelölt módon a jegyzéssel egyidejûleg befizetni.
290. § (1) Ha több részvényt jegyeztek, mint amennyit a
részvénytársaság az alapítási tervezet szerint kibocsát (túljegyzés), az alapítók – ha az alapítási tervezet erre feljogosította õket –, az alapítási tervezetben meghatározott
szempontok szerint döntenek a túljegyzés elfogadásáról
vagy visszautasításáról. Ha az alapítási tervezet nem jogosította fel az alapítókat a túljegyzésrõl való döntésre, a
többlet elfogadásáról vagy visszautasításáról – az alaptõke
megállapítása során – az alakuló közgyûlés dönt.
(2) Ha az alapítók vagy az alakuló közgyûlés a túljegyzést visszautasította, a visszautasított részvényjegyzésre
teljesített befizetést a visszautasításra vonatkozó döntést
követõ tizenöt napon belül a részvényjegyzõknek levonás
nélkül vissza kell fizetni. E kötelezettség teljesítéséért az
alapítók és a forgalomba hozatalban közremûködõ befektetési szolgáltató egyetemlegesen felelnek.
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291. § (1) Az alapítás meghiúsul, ha a részvénytársaság
tervezett alaptõkéjét megtestesítõ valamennyi részvényt
vagy – az alapítási tervezet ilyen rendelkezése esetén –
a jegyzési minimumnak megfelelõ számú részvényt a részvényjegyzésre megállapított zárónapig nem jegyezték le,
kivéve, ha a részvényjegyzést jegyzési garanciavállalás
biztosítja.
(2) Ha a részvényjegyzés során csak a jegyzési minimumnak megfelelõ számú részvényt jegyezték le, a részvénytársaság alaptõkéjét a jegyzett részvények névértékének összege alapján kell megállapítani.
(3) Az alapítás meghiúsulása esetén a részvényjegyzés
során befizetett összeget a befizetést teljesítõ részére tizenöt napon belül, levonás nélkül vissza kell fizetni. E kötelezettség teljesítéséért az alapítók és a forgalomba hozatalban közremûködõ befektetési szolgáltató egyetemlegesen
felelnek.
292. § (1) Az alapítók az eredményes részvényjegyzés
zárónapjától számított hatvan napon belül kötelesek megtartani az alakuló közgyûlést.
(2) Ha az alapítók elmulasztják az alakuló közgyûlésnek az (1) bekezdésben elõírt idõn belül való megtartását,
a részvényjegyzõ mentesül további kötelezettségei alól, és
az általa befizetett összeget visszakövetelheti. A levonás
nélküli visszafizetés teljesítéséért az alapítók egyetemlegesen felelnek.
(3) Az alakuló közgyûlés megnyitásáig a pénzbeli
hozzájárulás szolgáltatását vállaló részvényjegyzõ köteles
a jegyzés alkalmával fizetett összeget az általa jegyzett
részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének
huszonöt százalékára kiegészíteni.
293. § Az alakuló közgyûlés
a) megállapítja a részvényjegyzés eredményességét;
b) dönt a túljegyzés elfogadásáról vagy visszautasításáról, kivéve, ha az alapítók az alapítási tervezetben ezt a
jogot maguknak tartották fenn;
c) megállapítja az alapszabályt.
294. § (1) Az alakuló közgyûlés határozatképességének
megállapítása során a pénzbeli hozzájárulást vállaló részvényjegyzõk közül azokat lehet számításba venni, akik a
292. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségüknek eleget
tettek, illetve a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatását
vállaló alapítók közül azokat, akik a nem pénzbeli hozzájárulást a részvénytársaság rendelkezésére bocsátották.
Az alakuló közgyûlés – az alapítási tervezettõl történõ eltérés kérdésének kivételével – határozatképes, ha azon az
alaptõke több mint ötven százalékát lejegyzõ részvényes
jelen van.
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(2) Az alakuló közgyûlés a határozatokat háromnegyedes többséggel hozza. Az alakuló közgyûlés az alapítási tervezettõl csak valamennyi részvényjegyzõ egyhangú döntésével térhet el, kivéve azokat a jogosultságokat, amelyeket az alapítók maguknak tartottak fenn.
(3) Az alakuló közgyûlésrõl jegyzõkönyvet kell felvenni, amelyre a 238. § szabályai alkalmazandók.
295. § (1) Az alakuló közgyûlés által elfogadott alapszabálynak a 208. §-ban felsoroltakat kell tartalmaznia, kivéve a 208. § (1) bekezdésének b) pontját, valamint (2) bekezdésének d) és g) pontját. Az alapszabálynak tartalmaznia kell – az egységes irányítási rendszerû részvénytársaság kivételével – az elsõ felügyelõbizottság tagjainak
nevét.
(2) A nyilvánosan mûködõ részvénytársaság alapszabálya nem írhatja elõ, hogy az igazgatósági tagok visszahívásához a szavazatok egyszerû többségnél nagyobb arányú
határozathozatal szükséges.
(3) A bejegyzési kérelem benyújtásáig a nem pénzbeli
hozzájárulást a részvénytársaság rendelkezésére kell
bocsátani.

A részvényes jogai és kötelezettségei
296. § Nyilvánosan mûködõ részvénytársaság esetén a
részvényeseknek címzett, a részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének befizetésére történõ felszólítást – amennyiben a részvénytársaság rendelkezik ilyennel – a részvénytársaság hirdetményi lapjában, valamint
honlapján kell közzétenni.
297. § (1) Ha a nyilvánosan mûködõ részvénytársaság
igazgatósága a részvénykönyv vezetésére mást bíz meg
(202. §), a megbízás tényét és a megbízott személyét a
részvénytársaság hirdetményi lapjában, illetve a honlapján
is közzé kell tenni.
(2) Nyilvánosan mûködõ részvénytársaság esetén a
részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség a 212. §
szerinti igazolásra, ha a jogosultság megállapítására az
alapszabály rendelkezése alapján – az értékpapírokra
vonatkozó törvény szerinti – tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor.
(3) A részvénytársaság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés esetén, ha az a következõ közgyûlést megelõzõ részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódik, a részvénykönyv vezetõje a részvénykönyvben szereplõ, a tulajdonosi megfeleltetés idõpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejûleg a tulajdonosi megfeleltetés
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eredményének megfelelõ adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi.
298. § (1) A közgyûlés napirendjére tûzött ügyre vonatkozóan az igazgatóság köteles minden részvényesnek a
közgyûlés napja elõtt legalább nyolc nappal benyújtott
írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni.
(2) Az igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a részvénytársaság üzleti
titkát sértené. Ebben az esetben is kötelezõ a felvilágosítás
megadása, ha arra a közgyûlés határozata kötelezi az igazgatóságot. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás
megadása nem korlátozható.
(3) Az alapszabály eltérõ rendelkezése hiányában a
részvényes felvilágosításhoz való joga részeként – az
(2) bekezdés szabályai szerint – a részvénytársaság üzleti
könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba betekinthet.
(4) A nyilvánosan mûködõ részvénytársaságnál nem
lehet a részvényes meghatalmazottja az igazgatóság tagja,
a cégvezetõ, a részvénytársaság vezetõ állású munkavállalója, és a felügyelõbizottság tagja.
(5) A részvényes a közgyûlésen õt képviselõ meghatalmazott személy kijelölésérõl a 213. § (4) bekezdésében
meghatározott mód mellett úgy is rendelkezhet, hogy a
részvénytársaság által a részére postán vagy elektronikus
okiratként megküldött formanyomtatványt a részvénytársaság részére az alapszabályban meghatározott módon és
feltételek szerint kitöltve visszaküldi. A részvénytársaság
alapszabálya a formanyomtatvány kitöltésével kapcsolatban a 213. § (4) bekezdésében foglalt szabálytól eltérõen
rendelkezhet.
299. § (1) A nyilvánosan mûködõ részvénytársaság
alapszabálya meghatározhatja az egy részvényes által gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértékét. A szavazati jog legmagasabb mértékének meghatározása során tilos
a részvényesek közötti bármiféle különbségtétel.
(2) Az alapszabálynak a szavazati jogot – az (1) bekezdés szerint – korlátozó rendelkezése hatályát veszti az értékpapírokra vonatkozó külön törvényben foglaltak alapján az abban meghatározott vételi ajánlatra vonatkozó eljárás lezárásakor, ha vételi ajánlat útján a részvénytársaságban hetvenöt százalékot elérõ befolyás megszerzésére
került sor.
300. § (1) A nyilvánosan mûködõ részvénytársaság esetében a közgyûlés napirendjének kiegészítésére (217. §)
vonatkozó jogot azok a részvényesek gyakorolhatják, akik
a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek.
(2) A nyilvánosan mûködõ részvénytársaság esetében
azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, a 222. § (2) bekezdése alapján
független szakértõ kirendelését kérhetik.
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301. § A részvénytársaság részvényeinek felvásárlására
irányuló – külön törvény szerinti – nyilvános vételi ajánlattétel esetén a 225. § (1) bekezdése nem alkalmazható.

A nyilvánosan mûködõ részvénytársaság szervezete
A közgyûlés
302. § A közgyûlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a
231. § (2) bekezdésében felsoroltakon kívül:
a) döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi
ajánlat elfogadásáról;
b) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételérõl (305. §);
c) az alapszabály rendelkezésétõl függõen kötelezõ
vagy nem kötelezõ döntés a vezetõ tisztségviselõk, felügyelõbizottsági tagok, valamint vezetõ állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének
irányelveirõl, keretérõl; valamint
d) az audit bizottság (311. §) tagjainak megválasztása.
303. § (1) A közgyûlést, annak kezdõnapját legalább
harminc nappal megelõzõen, az alapszabályban meghatározott módon közzétett hirdetmény útján kell összehívni.
Az alapszabály rendelkezhet úgy is, hogy a közgyûlés
összehívására vonatkozó hirdetményt a nyomtatott sajtó
helyett a részvénytársaság honlapján kell közzétenni.
A honlapon történõ közzététel mellett az alapszabály elõírhatja a nyomtatott sajtóban történõ együttes közzétételt is,
továbbá azt, hogy azokat a részvényeseket, akik ezt kívánják, a közgyûlés összehívásáról a nyomtatott sajtóban
vagy a honlapon történt közzététel mellett elektronikus
úton is értesíteni kell.
(2) A hirdetmény és a részvényes részére elektronikus
úton küldött értesítés közötti eltérés esetén a hirdetményben foglaltak az irányadók.
(3) Ha a részvénytársaság részvényeire tett nyilvános
vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás
miatt vagy az eredményes, nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követõen a befolyásszerzõ kezdeményezésére rendkívüli közgyûlés összehívására kerül sor, a közgyûlést annak kezdõnapját legalább tizenöt nappal megelõzõen, az
(1) bekezdésben meghatározott módon kell összehívni.
304. § (1) A nyilvánosan mûködõ részvénytársaság a
számviteli törvény szerinti beszámolónak és az igazgatóság, valamint a felügyelõbizottság jelentésének lényeges
adatait, valamint a napirenden szereplõ ügyekkel kapcsolatos elõterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a részvénytársaság hirdetményeinek közzétételére
vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint, a közgyû-
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lést megelõzõen legalább tizenöt nappal nyilvánosságra
hozza. Az alapszabály rendelkezhet úgy is, hogy a részvénytársaság hirdetményeit a részvénytársaság honlapján
teszi közzé.
(2) Az alapszabály eltérõ rendelkezése hiányában a közgyûlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyûlés megkezdéséig
kell a részvénykönyvbe bejegyezni. Ha az alapszabály
rendelkezik arról az idõpontról, ameddig a fenti bejegyzésre sor kerülhet, ez az idõpont a közgyûlés kezdõ napját
megelõzõ hetedik munkanapnál nem lehet korábbi.
(3) A közgyûlésen a részvényesi jogok gyakorlására az
a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának idõpontjában – a részvénykönyv tartalmazza. Ha az alapszabály
eltérõen nem rendelkezik, a részvénykönyv lezárása nem
korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát
részvényeinek a részvénykönyv lezárását követõ átruházásában. A részvénynek a közgyûlés kezdõ napját megelõzõ
átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyûlésen részt vegyen és az
õt mint részvényest megilletõ jogokat gyakorolja.
(4) A nyilvánosan mûködõ részvénytársaságnál a konferencia-közgyûlésre vonatkozó szabályok (239. §) azzal
alkalmazandók, hogy az igazgatóság a konferencia-közgyûlés idõtartamára szavazásra meghatalmazott személyt
jelöl ki, aki a konferencia-közgyûlés idején valamennyi
részvényes számára elérhetõ. A részvényesek szavazati jogukat a szavazásra meghatalmazott útján is gyakorolhatják. A szavazásra meghatalmazott nevét, a konferencia-közgyûlés alatti elérhetõségét a közgyûlési meghívóban kell feltüntetni.
(5) A konferencia-közgyûlés helye csak a részvénytársaság székhelye vagy telephelye lehet.
305. § (1) A szavazatok legalább háromnegyedes többsége szükséges akkor, ha a nyilvánosan mûködõ részvénytársaság közgyûlése a külön törvény szerinti nyilvános
vételi ajánlatról történt tudomásszerzését követõen az eljárás megzavarására alkalmas lépésrõl – így például a részvénytársaság alaptõkéjének felemelésérõl, saját részvényeinek megszerzésérõl – határoz. Ennek során a részvényhez fûzõdõ szavazati jog esetleges korlátozására vagy
kizárására vonatkozó rendelkezések – ide nem értve a
227. § szerint kizárt szavazati jogosultságot – nem alkalmazhatók.
(2) Nyilvánosan mûködõ részvénytársaságnál a 237. §
nem alkalmazható.
306. § Nyilvánosan mûködõ részvénytársaság a közgyûlésen hozott határozatokat az értékpapírokra vonatkozó, külön törvényben meghatározott módon és idõben
köteles nyilvánosságra hozni.
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307. § Nyilvánosan mûködõ részvénytársaságnál a részvényesek közgyûlés tartása nélkül nem hozhatnak határozatot.

A nyilvánosan mûködõ
részvénytársaság ügyvezetése
308. § (1) A nyilvánosan mûködõ részvénytársaságnál,
ha az alapszabály úgy rendelkezik, igazgatóság és felügyelõbizottság helyett egységes irányítási rendszert megvalósító igazgatótanács mûködhet. Ebben az esetben az igazgatótanács látja el az igazgatóság és a felügyelõbizottság
törvényben meghatározott feladatait.
(2) A nyilvánosan mûködõ részvénytársaság esetében
nincs mód a 37. § szerinti ügydöntõ felügyelõbizottság
választására.
(3) A nyilvánosan mûködõ részvénytársaság esetében
nem választható igazgatóság helyett a 247. §-ban meghatározott vezérigazgató.
309. § (1) Az igazgatótanács legalább öt és – ha az alapszabály a munkavállalói részvétel érvényesítése érdekében másként nem rendelkezik – legfeljebb tizenegy természetes személy tagból áll. Elnökét maga választja tagjai
közül. Az alapszabály úgy is rendelkezhet, hogy az igazgatótanács elnökét közvetlenül a közgyûlés választja.
(2) Az igazgatótanács tagjai többségének – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – független személynek kell lennie, az alapszabály ennél magasabb arányt is megállapíthat. Függetlennek minõsül az igazgatótanács tagja, ha
részvénytársasággal az igazgatótanácsi tagságán kívül
más jogviszonyban nem áll.
(3) Nem minõsül függetlennek az igazgatótanács tagja
különösen akkor, ha
a) a részvénytársaság munkavállalója vagy volt munkavállalója, e jogviszonyának megszûnésétõl számított öt
évig;
b) a részvénytársaság vagy vezetõ tisztségviselõi számára és javára ellenérték fejében szakértõi vagy más megbízási jogviszonyban tevékenységet folytat;
c) a részvénytársaság olyan részvényese, aki közvetve
vagy közvetlenül a leadható szavazatok legalább harminc
százalékát birtokolja vagy ilyen személynek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] vagy élettársa;
d) közeli hozzátartozója a részvénytársaság valamely
– nem független – vezetõ tisztségviselõjének vagy vezetõ
állású munkavállalójának;
e) a részvénytársaság eredményes mûködése esetén
igazgatótanácsi tagsága alapján vagyoni juttatásra jogosult, vagy az igazgatótanácsi tagságért járó díjon kívül bár-
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milyen javadalmazásban részesül a részvénytársaságtól,
illetve a részvénytársasághoz kapcsolt vállalkozástól;
f) a részvénytársaság nem független tagjával egy másik
gazdasági társaságban olyan jogviszonyban áll, amely
alapján a nem független tagnak irányítási, ellenõrzési joga
van;
g) a részvénytársaság független könyvvizsgálója, vagy
a könyvvizsgáló alkalmazottja vagy partnere e jogviszony
megszûnésétõl számított három évig;
h) vezetõ tisztségviselõ vagy vezetõ állású munkavállaló egy olyan gazdasági társaságban, amelynek független
igazgatótanácsi tagja egyben a nyilvános részvénytársaság
vezetõ tisztségviselõje.
(4) Nem kell az igazgatótanács tagjai többségének független személynek lennie, ha a nyilvánosan mûködõ részvénytársaság elismert vállalatcsoporthoz tartozó ellenõrzött társaság.
310. § Ha a részvénytársaságnál felügyelõbizottság mûködik, a 309. § (2)–(4) bekezdését – figyelemmel a 41. §
(5) bekezdésére is – a felügyelõbizottságra kell alkalmazni.
311. § (1) A nyilvánosan mûködõ részvénytársaságoknál legalább háromtagú audit bizottságot kell létrehozni,
amelynek tagjait a közgyûlés az igazgatótanács, illetve
ahol felügyelõbizottság mûködik, a felügyelõbizottság
független tagjai közül választja.
(2) Az audit bizottság hatáskörébe tartozik:
a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
b) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
c) a könyvvizsgálóval megkötendõ szerzõdés elõkészítése, az alapszabály felhatalmazása alapján a részvénytársaság képviseletében a szerzõdés aláírása;
d) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi elõírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttmûködéssel kapcsolatos teendõk ellátása, valamint – szükség esetén – az igazgatótanács vagy a felügyelõbizottság
számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
e) a pénzügyi beszámolási rendszer mûködésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére; valamint
f) az igazgatótanács, illetve a felügyelõbizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelõ ellenõrzése érdekében.
(3) Az alapszabály további feladatokat utalhat az audit
bizottság hatáskörébe.
312. § (1) Ha a részvénytársaság részvényei a Budapesti
Értéktõzsdén bevezetésre kerültek, az igazgatóság az éves
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rendes közgyûlésen a számviteli törvény szerinti beszámolóval együtt terjeszti a közgyûlés elé a felelõs vállalatirányítási jelentést.
(2) A jelentésben az igazgatóság összefoglalja a részvénytársaság által az elõzõ üzleti évben követett felelõs
vállalatirányítási gyakorlatot és nyilatkozik arról, hogy
milyen eltérésekkel alkalmazta a Budapesti Értéktõzsde
Felelõs Vállalatirányítási Ajánlásait. A jelentést a részvénytársaság honlapján közzé kell tenni.
(3) A jelentés elfogadásáról a közgyûlés külön határoz.
Ha a részvénytársaságnál felügyelõbizottság mûködik, a
jelentés a felügyelõbizottság jóváhagyása nélkül nem terjeszthetõ a közgyûlés elé.

Az alaptõke felemelése és leszállítása
313. § (1) Ha a nyilvánosan mûködõ részvénytársaság
eltérõ részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó
részvényeket hozott forgalomba, az alaptõke felemelését
elhatározó, illetve az arról döntõ közgyûlési határozat érvényességének feltétele, hogy a tõkeemeléssel közvetlenül
érintett, továbbá az alapszabály által érintettnek minõsített
részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei az
alapszabályban meghatározott módon az alaptõke felemeléséhez külön hozzájáruljanak. A hozzájárulás megadásának módjára vonatkozó részletes szabályokat az alapszabályban kell megállapítani. Ez a szabály megfelelõen
irányadó az igazgatóságot tõkeemelésre felhatalmazó közgyûlési határozat esetén is.
(2) Ha az alaptõke felemelésére pénzbeli hozzájárulás
ellenében kerül sor, a részvénytársaság részvényeseit,
ezen belül elsõ helyen a forgalomba hozott részvényekkel
azonos részvénysorozatba tartozó részvénnyel rendelkezõ
részvényeseket, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait
– ebben a sorrendben – az alapszabályban meghatározott
feltételek szerint a részvények átvételére vonatkozó
elsõbbségi jog illeti meg.
(3) A részvénytársaság köteles az alapszabályban meghatározott módon tájékoztatni a részvényeseket, illetve az
átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait a részvények átvételére vonatkozó elsõbbségi
jog gyakorlásának lehetõségérõl és módjáról, így a megszerezhetõ részvények névértékérõl, illetve kibocsátási értékérõl, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló – legalább tizenöt napos – idõszak kezdõ és zárónapjáról.
(4) A részvények jegyzésére vonatkozó elsõbbségi jog
az alapszabályban érvényesen nem zárható ki, illetve nem
korlátozható. A közgyûlés azonban – az igazgatóság írásbeli elõterjesztése alapján – a jegyzési elsõbbségi jog gyakorlását kizárhatja. Ebben az esetben az igazgatóságnak az
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elõterjesztésben be kell mutatnia a jegyzési elsõbbségi jog
kizárására irányuló indítvány indokait. Az elõterjesztés
tartalmára és tárgyalására vonatkozó részletes szabályokról az alapszabály rendelkezik. Az igazgatóság a közgyûlési határozat cégbíróságnak történõ megküldésével egyidejûleg gondoskodik a határozat tartalmának Cégközlönyben történõ közzétételérõl.
314. § (1) Új részvények nyilvános forgalomba hozatalával megvalósuló alaptõke-emelésre csak pénzbeli hozzájárulás szolgáltatása ellenében kerülhet sor.
(2) Nyilvános részvénykibocsátás során nem kerül sor a
részvények átvételére vonatkozó, elõzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat megadására, a tõkeemelés elhatározásáról döntõ közgyûlési határozat a tõkeemelésben részt
vevõ leendõ részvényesek körét és személyét nem határozza meg. Az új részvényeket megszerezni kívánó személyek az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések
szerinti jegyzési eljárás során vállalják a részvények ellenértékének megfizetését és válnak jogosulttá a részvényekre.
(3) Amennyiben az alaptõke-emelés során a részvények
kibocsátási értéke a névértéket meghaladja, a különbözetet
a részvényjegyzéskor teljes egészében meg kell fizetni.
315. § Ha a nyilvánosan mûködõ részvénytársaság eltérõ részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó
részvényeket hozott forgalomba az alaptõke leszállítását
elhatározó közgyûlési határozat érvényességéhez az is
szükséges, hogy az alaptõke-leszállítással közvetlenül
érintett, továbbá az alapszabály által érintettnek minõsített
részvényfajta, részvényosztály részvényesei az alapszabályban meghatározott módon a döntéshez külön hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fûzõdõ szavazati jog
esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések – ide nem értve a 227. § szerint kizárt szavazati
jogosultságot – nem alkalmazhatók. A hozzájárulás megadásának módjára vonatkozó részletes szabályokat az
alapszabályban kell megállapítani.

III. Rész
A KOOPERÁCIÓS TÁRSASÁG
XI. Fejezet
EGYESÜLÉS
316. § (1) Az egyesülés a tagok által gazdálkodásuk
eredményességének elõmozdítására és gazdasági tevé-
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kenységük összehangolására, valamint szakmai érdekeik
képviseletére alapított jogi személyiséggel rendelkezõ
kooperációs társaság. Az egyesülés saját nyereségre nem
törekszik; vagyonát meghaladó tartozásaiért a tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek.
(2) Az egyesülés az összehangolási feladatok teljesítését segítõ egyéb szolgáltatási és közös gazdálkodási tevékenységet (a továbbiakban együtt: kiegészítõ gazdálkodási tevékenységet) is végezhet.
(3) Az „egyesülés” elnevezést a társaság cégnevében fel
kell tüntetni.
(4) Az egyesülésre e törvény I. részének a rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell.
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(2) Az egyesülés tagjai egyéb vagyoni értékû szolgáltatás (mellékszolgáltatás) teljesítésére is vállalhatnak kötelezettséget. A mellékszolgáltatásért a tagokat külön díjazás illetheti meg.
319. § (1) A tagok – ha a társasági szerzõdés másképp
nem rendelkezik – ellenszolgáltatás nélkül jogosultak az
egyesülés által nyújtott szolgáltatások igénybevételére; a
más részére végzett szolgáltató és gazdálkodási tevékenység adózott eredményébõl részesülnek.
(2) A gazdálkodási tevékenység során keletkezett adózott eredmény felosztása – ha a társasági szerzõdés eltérõen nem rendelkezik – a vagyoni hozzájárulás arányában
történik; egyébként a nyereség a tagok között egyenlõ
arányban oszlik meg.

1. Cím
Az egyesülés alapítása és mûködése

2. Cím

317. § (1) A társasági szerzõdésben – a 12. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül – meg kell határozni:
a) a tevékenységi körön belül a tagok gazdálkodásának
elõmozdítására, illetve összehangolására irányuló, valamint az ezzel kapcsolatos szakmai érdek-képviseleti feladatokat;
b) a tevékenységhez igazodóan a szükséges vagyon
mértékét és szolgáltatásának rendjét, illetve a mûködési
költség viselésének tagok közötti megoszlását, az egyes
tagokra esõ befizetések összegét és az elszámolás módját;
c) a tag kilépése esetén az õt megilletõ vagyoni hányad
kiadásának feltételeit;
d) az egyesülés megszûnését követõen fennmaradó
vagyon felosztásának rendjét.

Az egyesülés szervezete

(2) Szükség szerint rendelkezik a társasági szerzõdés a
következõkrõl:
a) a kiegészítõ gazdálkodási tevékenységrõl;
b) a kiegészítõ gazdálkodási tevékenységhez szükséges társasági vagyon mértékérõl;
c) a kiegészítõ gazdálkodási tevékenység keretében az
egyes tagokat megilletõ szavazati jog mértékérõl, gyakorlásának módjáról;
d) a kiegészítõ gazdálkodási tevékenység bevételeinek,
költségeinek, ráfordításainak elkülönített nyilvántartásáról, az elkülönített nyilvántartás alapján megállapított adózott eredménybõl való részesedés szabályairól;
e) az egyes tagokat terhelõ egyéb vagyoni értékû szolgáltatásokról (mellékszolgáltatás), azok feltételeirõl és a
mellékszolgáltatás nem vagy nem megfelelõ teljesítése
esetén fizetendõ kötbér mértékérõl.
318. § (1) Az egyesülés mûködésének költségeit a tagok
viselik, és azok bocsátják rendelkezésre a kiegészítõ gazdálkodási tevékenységhez szükséges vagyont is.

320. § (1) Az egyesülés legfõbb szerve a taggyûlés.
A taggyûlésen a tagot meghatalmazott is képviselheti, nem
lehet azonban meghatalmazott az igazgató, a felügyelõbizottság tagja és a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba kell
foglalni.
(2) A taggyûlés hatáskörébe tartozik:
a) az egyesülés belsõ szervezetének és irányítási, valamint ellenõrzési rendjének kialakítása;
b) az összehangoló és az érdek-képviseleti, valamint a
kiegészítõ gazdálkodási tevékenység stratégiájának meghatározása;
c) az egyesülés számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása;
d) döntés a kiegészítõ gazdálkodási tevékenységbõl
származó adózott eredmény felhasználásáról;
e) olyan határozat hozatala, amely a tagok saját gazdálkodásában végrehajtandó feladatot határoz meg;
f) az egyesülés jogutód nélküli megszûnésének, átalakulásának, egyesülésének, szétválásának elhatározása;
g) az egyesüléshez való csatlakozás elfogadása, illetve
a csatlakozó tag felelõssége korlátozásának elfogadása;
h) az igazgató megválasztása és visszahívása, valamint
az igazgatóval kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlása;
i) ha az egyesülésnél felügyelõbizottság mûködik, annak megválasztása, tagjainak visszahívása és díjazásuk
megállapítása;
j) ha az egyesülésnél könyvvizsgáló mûködik, annak
kijelölése, a megbízás visszavonása és a díjazás megállapítása;
k) a társasági szerzõdés módosítása;
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l) a tag kizárásának kezdeményezése;
m) döntés olyan szerzõdés megkötésérõl vagy módosításáról, amelynek értéke a társasági szerzõdésben meghatározott mértéket meghaladja, továbbá amit az egyesülés
– a szokásos tevékenységén kívül – a saját tagjával köt;
n) döntés minden olyan kérdésben, amelyet e törvény
vagy a társasági szerzõdés a taggyûlés hatáskörébe utal.
321. § (1) A taggyûlés szükség szerint, de évente legalább egyszer tart ülést.
(2) A taggyûlést az igazgató a napirend közlésével hívja
össze. Az ülés megszervezésérõl, lebonyolításáról, a jegyzõkönyv vezetésérõl és a határozatok szétosztásáról az
igazgató gondoskodik.
(3) A jegyzõkönyvben rögzíteni kell az ülés helyét és
idejét, a jelenlévõket és az általuk képviselt szavazati jog
mértékét, továbbá az ülésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és határozatokat, az azokra leadott
szavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat és
az abban részt nem vevõket.
322. § A taggyûlés akkor határozatképes, ha ülésén a
szavazatok legalább háromnegyed részét képviselõ tagok
jelen vannak.
323. § (1) Az összehangoló és az érdek-képviseleti tevékenység körében minden tagnak egy szavazata van. A társasági szerzõdés azonban egyes tagok javára többlet szavazati jogot állapíthat meg, azzal a korlátozással, hogy
egyetlen tag sem juthat egyedül szavazattöbbséghez.
(2) A kiegészítõ gazdálkodási tevékenység körében,
valamint a 320. § (2) bekezdés f)–g) és l)–m) pontjaiban
felsorolt ügyekben a szavazati jog mértékét a vagyoni hozzájárulás arányában, ennek hiányában egyenlõ mértékben
kell megállapítani.
324. § (1) A tagok egyhangúan határoznak a következõ
ügyekben:
a) az egyesülés tárgyának megváltoztatása,
b) az egyes tagok szavazati arányának a megváltoztatása,
c) a határozathozatal feltételeinek a megváltoztatása.
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határozatának érvényességéhez legalább háromnegyedes
szótöbbség szükséges. Ilyen határozat csak az érintett tag
hozzájárulásával hozható.
326. § (1) A taggyûlés ülés tartása nélkül is határozhat.
(2) Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét tizenöt
napos határidõ kitûzésével, írásban kell a taggyûlés tagjaival közölni, akik szavazatukat írásban adják meg. A szavazás eredményérõl a tagokat az utolsó szavazat beérkezését
követõ nyolc napon belül az igazgató tájékoztatja.
327. § (1) Az egyesülés ügyvezetését és képviseletét
– a taggyûlés határozatainak keretei között – az igazgató
látja el.
(2) A társasági szerzõdésben az ügyvezetésre – legalább
három, legfeljebb hét tagból álló – igazgatóságot is létre
lehet hozni. Ez esetben az igazgatóság tagjai minõsülnek
igazgatónak. Ahol e törvény az egyesülés igazgatójáról
rendelkezik, ezen az igazgatóságot, illetve az igazgatóság
adott ügyben intézkedésre feljogosított tagját kell érteni.

3. Cím
Csatlakozás. A tagsági viszony megszûnése
328. § (1) A társasági szerzõdésben foglalt feltételek
szerint az egyesülésbe bárki beléphet (csatlakozás).
(2) A csatlakozás elfogadásáról a taggyûlés határoz,
egyúttal megállapíthatja a csatlakozás idõpontját, az azzal
járó kötelezettségek esedékességét, valamint a kiegészítõ
gazdálkodási tevékenység körében a csatlakozó tag szavazati jogának mértékét.
(3) A csatlakozó tag felel az egyesülésnek a csatlakozás
elõtt keletkezett tartozásaiért, hacsak ez alól a csatlakozást
elfogadó határozat elõzetesen nem mentesíti.
(4) A csatlakozás tényét, idõpontját és a felelõsség alóli
– (3) bekezdés szerinti – mentesítést be kell jegyezni a cégjegyzékbe; a mentesítés harmadik személlyel szemben a
bejegyzéstõl kezdõdõen hatályos.

(2) Legalább háromnegyedes szótöbbség szükséges az
egyesülés jogutód nélküli megszûnésének, társasági formaváltásának, egyesülésének, szétválásának elhatározásához, új tag csatlakozásának elfogadásához és a tag kizárásának kezdeményezéséhez, továbbá a társasági szerzõdés
más okból történõ módosításához, ha a módosítás nem esik
az (1) bekezdés hatálya alá.

329. § (1) Megszûnik a tagsági viszony
a) ha a tag a társasági szerzõdésben meghatározott
vagyoni hozzájárulást felhívás ellenére nem teljesítette,
b) a tag kilépésével,
c) a tag kizárásával,
d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszûnésével,
e) ha annak fenntartása jogszabályba ütközik,
f) a tagsági jog átruházásával.

325. § A taggyûlés a tagok saját gazdálkodásában végrehajtandó kötelezettségének megállapítására irányuló

(2) A tagsági jog átruházására a csatlakozás szabályait
megfelelõen alkalmazni kell.
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(3) A tag az egyesülésbõl az év végén kiléphet. A kilépésre vonatkozó szándékot legalább három hónappal az év
vége elõtt a taggyûlésnek be kell jelenteni.
330. § (1) A kilépõ taggal a kilépés idõpontjában fennálló állapot szerint kell elszámolni. A taggyûlés határozza
meg, hogy az egyesülés a kilépõ tag vagyonhányadát
mikor és milyen részletekben adja ki.
(2) A kiadás idõpontját az egyesülés számviteli törvény
szerinti beszámolója vagy közbensõ mérlege alapján úgy
kell meghatározni, hogy az ne veszélyeztesse az egyesülés
további mûködését, de idõtartama ne legyen hosszabb egy
évnél.
(3) Ha a kiadás nem a kilépéskor történik, a kilépett tag
részére a még ki nem adott vagyonhányad után az adózott
eredmény felosztása esetén – arányos értékû – rész jár.
(4) A tag jogutód nélküli megszûnése vagy halála a tagsági jogviszonyt megszünteti. A tag utódjával (örökösével) való elszámolásra az (1)–(3) bekezdés rendelkezéseit
kell megfelelõen alkalmazni. Ha azonban a jogutód (örökös) folytatni kívánja a tag tevékenységét, a taggyûlés
hozzájárulásával az egyesülés tagjává válhat. Ebben az
esetben a jogelõd tagsági viszonyának megszûnése elõtt
keletkezett tartozásokért való felelõsség a tagsági jogot
folytató tagot terheli.
331. § Az egyesülés jogutód nélküli megszûnése esetén
a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont
egyenlõ arányban, ha pedig vagyoni hozzájárulást teljesítettek – a társasági szerzõdés eltérõ rendelkezései hiányában –, a tagok vagyoni hozzájárulása arányában kell felosztani.

IV. Rész
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
XII. Fejezet
VEGYES, HATÁLYBA LÉPTETÕ
ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK.
JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK
Társasági jogi szakértõi testület
332. § (1) Társasági jogi ügyben szakvélemény kérhetõ
az Igazságügyi Minisztérium mellett mûködõ társasági
jogi szakértõi testülettõl (a továbbiakban: testület).
(2) Társasági jogi ügynek minõsül az e törvény alkalmazása során felmerülõ, így különösen a törvényben foglalt
jogelvekre, jogintézményekre, a nyilvánosan mûködõ
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részvénytársaságban való befolyásszerzésre, valamint a
közösségi jogon alapuló jogi személyekre irányadó szabályokra, a határokon átnyúló ügyekkel kapcsolatos eljárásjogi, illetve fizetésképtelenségi jogi elõírásokra, illetve az
Európai Bíróság társasági jogi tárgyú határozataira vonatkozó szakkérdés.
(3) Az (1) bekezdés alapján adott szakvélemény nem
minõsül a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 166. §-ának (1) bekezdése, illetve a büntetõeljárásról
szóló 1998. évi XIX. törvény 76. §-ának (1) bekezdése
szerinti szakértõi véleménynek, azonban az polgári peres
és nemperes eljárásban bizonyítási eszközként, valamint
büntetõeljárásban okiratként felhasználható.
(4) A testület tagjait az igazságügy-miniszter ötéves
idõtartamra nevezi ki a társasági jog területén kiemelkedõ
szakértelemmel rendelkezõ személyek közül. Ennek során
ki kell kérni az érintett hatóságok, szakmai és érdek-képviseleti szervek, szakmai kamarák véleményét.
(5) A testület szakvéleményét háromtagú tanácsban
– legkésõbb az erre irányuló kérelem beérkezésétõl számított harminc napon belül – alakítja ki. A tanács tagjai független szakértõk, eljárásuk során nem utasíthatók, a szakvélemény elkészítésével kapcsolatos tevékenységük tudományos tevékenységnek minõsül. A szakvélemény kialakításában nem vehet részt olyan személy, aki, illetve akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] vagy élettársa a szakkérdés alapjául szolgáló ügyben érdekelt,
továbbá az, akitõl az ügy tárgyilagos megítélése egyéb
okból nem várható (elfogultság).
(6) A testület szervezetére, mûködésére, valamint a
szakvélemény elkészítéséért járó díj mértékére vonatkozó
részletes szabályokat a Kormány rendeletben állapítja
meg.
Hatályba léptetõ
és átmeneti rendelkezések
333. § (1) E törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglaltak
kivételével – 2006. július 1-jén lép hatályba.
(2) E törvény 4. §-a, 365. §-ának (5)–(6) bekezdése,
valamint 366–367. §-a 2007. július 1-jén lép hatályba.
(3) E törvény 250. §-a (2) bekezdésének, a 251. §-ának,
valamint a 267. §-a (2) bekezdésének hatálybalépésérõl
külön törvény rendelkezik azzal, hogy annak megtörténtéig a zártkörûen mûködõ részvénytársaságokra a nyilvánosan mûködõ részvénytársaságokra irányadó, a
313. §-ban és a 315. §-ban foglaltakat is megfelelõen
alkalmazni kell.
(4) E törvény 349. §-ának (1)–(2) bekezdése 2006.
augusztus 18-án lép hatályba.
(5) E törvény 362. §-a a törvény kihirdetését követõ
8. napon lép hatályba.
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(6) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV.
törvény.
(7) Az e törvény hatálybalépése után új közös vállalat
nem alapítható. Az e törvény hatálybalépése napján a cégnyilvántartásba bejegyzett, vagy bejegyzés alatt álló közös
vállalat a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV.
törvénynek a 2006. június 30-án hatályos rendelkezései
szerint mûködhet tovább.
(8) Ahol jogszabály a gazdasági társaságokról szóló
1997. évi CXLIV. törvényre vagy a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvényre hivatkozik, ott azon e törvény rendelkezéseit kell érteni.
334. § (1) E törvény 22. §-ának (2) bekezdése nem
alkalmazható arra a vezetõ tisztségviselõre, aki e törvény
hatálybalépése elõtt a vezetõ tisztség ellátására munkaviszonyt létesített, a munkaviszony megszûnéséig, de legfeljebb a vezetõ tisztségviselõvé választásától számított
öt évig.
(2) A betéti társaság azon kültagja, akinek a neve e törvény hatálybalépése elõtt szerepelt a társaság cégnevében
e helyzet megszûnésétõl, de legfeljebb e törvény hatálybalépésétõl számított öt évig a beltaggal azonos módon felel
a társaságnak azon tartozásaiért, amelyek nevének a társaság cégnevébõl való törlése elõtt keletkeztek.
335. § (1) Az e törvény 286. §-ának (4) bekezdésében
foglaltak nem érintik azon szavazatelsõbbségi részvények
(ideértve a szavazattöbbszörözõ és a vétójogot megtestesítõ részvényeket egyaránt) által megtestesített jogok
gyakorlását, amelyek kibocsátására a törvény hatálybalépését megelõzõen került sor.
(2) Az e törvény 299. §-ának (2) bekezdésében foglaltak
2010. január 1. napjától alkalmazhatóak azon részvénytársaságok vonatkozásában, amelyekre a pénzügyi tárgyú
törvények módosításáról szóló 2001. évi L. törvény
82. §-ának (6) bekezdésében foglaltak voltak irányadóak.
336. § (1) Azon gazdasági társaságoknak, amelyeknek a
cégbejegyzése e törvény hatálybalépésekor folyamatban
van, a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV.
törvény rendelkezéseinek kell megfelelniük. Ez a rendelkezés irányadó a folyamatban lévõ formaváltási, egyesülési és szétválási eljárásokra is.
(2) E törvény hatálybalépése elõtt a cégjegyzékbe már
bejegyzett, valamint az (1) bekezdés alá tartozó társaságok
legfõbb szervüknek az e törvény hatálybalépését követõ
elsõ ülésén, de legkésõbb 2007. szeptember 1-jéig kötelesek társasági szerzõdésüket e törvény rendelkezéseihez
igazítva módosítani, és eddig az idõpontig azt a cégbírósághoz benyújtani. E határidõ eredménytelen eltelte után a
cégbíróság a társasággal szemben a megszûntnek nyilvá-
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nítás törvényességi felügyeleti intézkedést alkalmazza
(Ctv. 84. §).
(3) A társasági szerzõdés (2) bekezdés szerinti módosításáig, de legkésõbb 2007. szeptember 1-jéig az
(1)–(2) bekezdés alá tartozó társaságoknak a gazdasági
társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvényt kell alkalmazniuk.

Jogharmonizációs záradék
337. § E törvény – a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvénnyel együtt –
a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 68/151/EGK elsõ irányelve (1968. március 9.) az egész Közösségre kiterjedõ egységes biztosítékok kialakítása érdekében a tagállamok által a társasági
tagok és harmadik személyek érdekei védelmében a Szerzõdés 58. cikkének (2) bekezdése szerinti társaságoknak
elõírt biztosítékok összehangolásáról, valamint az azt módosító, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi
Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a
Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel
Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeirõl, valamint az Európai
Unió alapját képezõ szerzõdések kiigazításáról szóló
okmány II. melléklet 4. rész A pont (1) bekezdése;
b) a Tanács 77/91/EGK második irányelve (1976.
december 13.) a biztosítékok egyenértékûvé tétele céljából
a részvénytársaságok alapításának, valamint ezek tõkéje
fenntartásának és módosításának tekintetében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek érdekei
védelmében a Szerzõdés 58. cikkének (2) bekezdése szerinti társaságoknak elõírt biztosítékok összehangolásáról,
valamint az azt módosító a Tanács 92/101/EGK irányelve
(1992. november 23.) a részvénytársaságok alapításáról,
valamint a tõkéjük fenntartásáról és módosításáról szóló
77/91/EGK irányelv módosításáról, és a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett
Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság,
a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén
Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának
feltételeirõl, valamint az Európai Unió alapját képezõ
szerzõdések kiigazításáról szóló okmány II. melléklet
4. rész A pont (2) bekezdése;
c) a Tanács 78/855/EGK harmadik irányelve
(1978. október 9.) a Szerzõdés 54. cikke (3) bekezdésének g) pontja alapján a részvénytársaságok egyesülésérõl, valamint az azt módosító, a Cseh Köztársaság, az Észt
Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a
Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és
a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeirõl, valamint az Európai Unió alapját képezõ szerzõdések kiigazí-
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tásáról szóló okmány II. melléklet 4. rész A pont (3) bekezdése;
d) a Tanács 82/891/EGK hatodik irányelve (1982.
december 17.) a Szerzõdés 54. cikke (3) bekezdésének
g) pontja alapján a részvénytársaságok szétválásáról;
e) a Tanács 89/667/EGK tizenkettedik társasági jogi
irányelve (1989. december 21.) az egyszemélyes korlátolt
felelõsségû társaságokról;
f) az Európai Parlament és a Tanács 2004/25/EK irányelve (2004. április 21.) a nyilvános vételi ajánlatról.

szavazati joggal rendelkezõ más jogi személyt (köztes vállalkozást) megilletõ szavazatokat meg kell szorozni a befolyással rendelkezõnek a köztes vállalkozásban, illetve
vállalkozásokban fennálló szavazatával. Ha a köztes vállalkozásban fennálló szavazatok mértéke az ötven százalékot meghaladja, akkor azt egy egészként kell figyelembe
venni.
(4) A 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozók közvetlen és közvetett tulajdoni részesedését vagy szavazati
jogát egybe kell számítani.”

XIII. Fejezet

339. § A szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi
XXXIV. törvény 37. §-a 7. pontjának helyébe a következõ
szöveg lép:
„7. Gazdasági társaság: korlátolt felelõsségû társaság
vagy részvénytársaság.”

MÓDOSULÓ JOGSZABÁLYOK
ÉS HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT
RENDELKEZÉSEK
338. § (1) A Ptk. 203. §-ának (2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha valaki hozzátartozójával vagy olyan jogi személlyel, amellyel való viszonyában többségi befolyás áll
fenn, továbbá ha a jogi személy a tagjával vagy vezetõ
tisztségviselõjével, illetve annak hozzátartozójával köt
ilyen szerzõdést, a rosszhiszemûséget, illetve az ingyenességet vélelmezni kell. Ugyancsak vélelmezni kell a rosszhiszemûséget, illetve az ingyenességet azonos természetes
vagy jogi személy befolyása alatt mûködõ jogi személyek
egymás közötti szerzõdéskötése esetén, akkor is, ha közvetlen vagy közvetett többségi befolyás nem áll fenn.”
(2) A Ptk. 685/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„685/B. § (1) Többségi befolyás: az olyan kapcsolat,
amelynek révén természetes személy, jogi személy vagy
jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: befolyással rendelkezõ) egy jogi személyben a
szavazatok több mint ötven százalékával vagy meghatározó befolyással rendelkezik.
(2) A befolyással rendelkezõ akkor rendelkezik egy jogi
személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja, illetve részvényese és
a) jogosult e jogi személy vezetõ tisztségviselõi vagy
felügyelõbizottsága tagjai többségének megválasztására,
illetve visszahívására, vagy
b) a jogi személy más tagjaival, illetve részvényeseivel
kötött megállapodás alapján egyedül rendelkezik a szavazatok több mint ötven százalékával.
(3) A meghatározó befolyás akkor is fennáll, ha a befolyással rendelkezõ számára a (2) bekezdés szerinti jogosultságok közvetett módon biztosítottak. A befolyással
rendelkezõnek egy jogi személyben a szavazatok több
mint ötven százalékával közvetett módon való rendelkezése vagy egy jogi személyben közvetetten fennálló meghatározó befolyása megállapítása során a jogi személyben

340. § A behozott kõolaj és kõolajtermékek biztonsági
készletezésérõl szóló 1993. évi XLIX. törvény 26/A. §-a
(3) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következõ
szöveg lép:
„A felügyelõ bizottság tagjainak összeférhetetlenségére
a gazdasági társaságokról szóló törvény 23. § (1)–(2) bekezdésében és a 25. §-ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.”
341. § (1) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi
LIII. törvény (Vht.) 96/A. §-ának második mondata helyébe a következõ szöveg lép:
„A mentesítésnek akkor van helye, ha a kérelmezõ igazolja, hogy az óvadékkal biztosított jogügyletet nem a hozzátartozójával vagy olyan jogi személlyel kötötte,
amellyel való viszonyában többségi befolyás áll fenn, illetve a gazdálkodó szervezet nem a tagjával kötötte.”
(2) A Vht. 114/A. §-a (2) bekezdésének második mondata helyébe a következõ szöveg lép:
„A kielégítési jog megnyíltát a foglalás ténye alapján
nem lehet megállapítani, ha a zálogjogosult az adós hozzátartozója vagy olyan jogi személy, amelynek az adóssal
való viszonyában többségi befolyás áll fenn, illetve a
zálogjog alapítására a gazdálkodó szervezet és tagja között
került sor.”
342. § (1) Az állam tulajdonában lévõ vállalkozói
vagyon értékesítésérõl szóló 1995. évi XXXIX. törvény
(Priv tv.) 7. §-ának (12) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(12) E törvény mellékletében feltüntetett, azonos tevékenységet folytató, tartós állami tulajdonú részesedéssel
mûködõ társaságok esetében, a gazdasági társaságokról
szóló törvény (a továbbiakban: Gt.) szerinti átalakulásról,
az állami tulajdoni hányad változatlanul hagyása mellett,
Kormány-felhatalmazás alapján, a tulajdonosi jogokat
gyakorló ÁPV Rt. Igazgatósága dönt.”
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(2) A Priv tv. 9. §-a (2) bekezdésének második mondata
helyébe a következõ szöveg lép:
„Az ÁPV Rt. részvénye forgalomképtelen (Ptk. 172. §).”
(3) A Priv tv. 14. §-a (1) bekezdésének utolsó mondata
helyébe a következõ szöveg lép:
„Az ÁPV Rt. esetében a Gt. 38–39. §-a nem alkalmazható.”
(4) A Priv tv. 17. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„17. § Az igazgatóság tagjai, a felügyelõ bizottsági
tagok és a könyvvizsgáló az ÁPV Rt. üzleti ügyeirõl szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megõrizni
[Gt. 27. § (1) bekezdés, 43. § (4) bekezdés].”
(5) A Priv tv. 70. §-ának (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) Az ÁPV Rt. alaptõkéjének leszállítása esetén, a
vele szemben fennálló követeléseket a Gt. 271. §-ának
(3) bekezdése szempontjából biztosítékokkal ellátottaknak kell tekinteni.”
343. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény 77/A. §-a (2) bekezdésének b) pontja
helyébe a következõ szöveg lép:
[(2) Nem minõsül bevételnek a magánszemély által
értékpapír formájában megszerzett vagyoni érték, ha a
magánszemély]
„b) az értékpapírt társas vállalkozás tagjaként, részvényeseként, üzletrész-tulajdonosaként a társas vállalkozás
jegyzett tõkéjének a saját tõke terhére történõ felemelése
révén szerezte;”
344. § A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § (1) A részvénytársasági formában mûködõ közraktár igazgatósága köteles olyan részvénykönyvet vezetni,
amely a részvényekrõl tartalmazza
a) a részvénytulajdonosok nevét (cégét), lakcímét
(székhelyét), a részvényes állampolgárságát;
b) a részvény jelét, sorszámát, névértékét, fajtáját és a
részvényhez fûzõdõ jogokat;
c) a részvényvásárlásnak és a részvénykönyvbe történõ
bejegyzésnek idõpontját, a részvény bevonásának és törlésének idõpontját;
d) közös tulajdonban lévõ részvények esetén a közös
képviselõ nevét (cégét) és lakcímét (székhelyét).”
345. § (1) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény (Tao.) 4. §-ának 23. pontja helyébe a következõ szöveg lép:
„23. kapcsolt vállalkozás:
a) az adózó és az a személy, amelyben az adózó – a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelõ alkalmazásával – közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik,
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b) az adózó és az a személy, amely az adózóban – a Ptk.
rendelkezéseinek megfelelõ alkalmazásával – közvetlenül
vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik,
c) az adózó és más személy, ha harmadik személy
– a Ptk. rendelkezéseinek megfelelõ alkalmazásával – közvetlenül vagy közvetve mindkettõjükben többségi befolyással rendelkezik,
d) a külföldi vállalkozó és belföldi telephelye, valamint
a külföldi vállalkozó telephelyei, továbbá a külföldi vállalkozó belföldi telephelye és az a személy, amely a külföldi
vállalkozóval az a)–c) alpontban meghatározott viszonyban áll, azzal, hogy
da) többségi befolyásnak minõsül az is, ha valamely
személy jogosult a vezetõ tisztségviselõk, felügyelõ
bizottsági tagok többségének kinevezésére vagy leváltására,
db) a többségi befolyás meghatározásához a közeli
hozzátartozók szavazati jogát együttesen kell figyelembe
venni;”
(2) A Tao. 4. §-ának 24. pontja helyébe a következõ szöveg lép:
„24. mikro-, kis- és középvállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló törvényben ilyenként meghatározott vállalkozás, ideértve az említett törvényben elõírt feltételeknek megfelelõ ügyvédi irodát, végrehajtói irodát, szabadalmi ügyvivõi irodát, és közjegyzõi irodát is azzal, hogy kisvállalkozásnak minõsül az
említett törvény szerinti mikrovállalkozás is;”
346. § (1) A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 16. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ szöveg lép:
[(2) A 3. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott
kiegészítõ pénzügyi szolgáltatás végzésére – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – pénzügyi vállalkozás
(a továbbiakban: hitelintézeti elszámolóház) a 3. § (6) bekezdése szerinti engedélyt akkor kaphatja meg, ha igazolja, hogy]
„c) részvénytársaságként vagy részvénytársaság fióktelepeként mûködik.”
(2) A Hpt. 16. §-a (8) bekezdésének b) pontja helyébe a
következõ szöveg lép:
[(8) A 3. § (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott
kiegészítõ pénzügyi szolgáltatás végzésére a pénzügyi vállalkozás a 3. § (4)–(5) bekezdése szerinti engedélyt akkor
kaphatja meg, ha igazolja, hogy]
„b) részvénytársaságként vagy fióktelep formájában
mûködik,”
(3) A Hpt. 73. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A hitelintézet jegyzett tõkéjének leszállítása esetén,
ha a hitelintézet tõkemegfelelése a jegyzett tõke leszállított
értéke tekintetében nem éri el a 76. § (2) bekezdésében elõírt mértéket, de a leszállítást elrendelõ közgyûlés egyidejûleg dönt a tõkeemelésrõl is, melynek következtében a
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hitelintézet tõkemegfelelése eléri vagy meghaladja a 76. §
(2) bekezdésében elõírt mértéket, akkor a hitelintézettel
szemben fennálló követeléseket a gazdasági társaságokról
szóló törvényi rendelkezések szempontjából biztosítékkal
ellátottnak kell tekinteni és a gazdasági társaságokról
szóló törvény (a továbbiakban: Gt.) 271–272. §-ában foglaltakat nem kell alkalmazni.”

(2) Az Szt. 11. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a
következõ szöveg lép:
[Az üzleti év a naptári évtõl eltérhet:]
„c) az európai részvénytársaságnál, az európai szövetkezetnél, a hitelintézetnek, pénzügyi vállalkozásnak vagy
biztosítóintézetnek minõsülõ európai részvénytársaság és
európai szövetkezet kivételével.”

(4) A Hpt. 78. §-a (3) bekezdésének c) pontja helyébe a
következõ szöveg lép:
[(3) A hitelintézet fedezetként nem fogadhatja el:]
„c) a hitelintézet vagy az összevont alapú felügyelet alá
tartozó hitelintézettel szoros kapcsolatban álló vállalkozás
a Gt.-ben meghatározott minõsített többséget biztosító
befolyása alatt álló részvénytársaság részvényét.”

(3) Az Szt. 49. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Gazdasági társaság átalakulása esetén a megszûnt
gazdasági társaságban lévõ tulajdoni részesedést jelentõ befektetés ellenében kapott részesedés bekerülési (beszerzési)
értéke a megszûnt részesedésre jutó – a megszûnt gazdasági
társaság végleges vagyonmérlege szerinti – saját tõke összege (kiválás esetén a kiválással létrejött gazdasági társaság
végleges vagyonmérlege szerinti saját tõke összege).”

(5) A Hpt. 164. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„164. § (1) A felügyeleti biztos kirendelésérõl rendelkezõ határozat kézhezvételéig a hitelintézet igazgatósági
tagjainak a Gt. 30. §-a, az Szt. 71. §-a, valamint az Úszt.
38. §-a szerinti felelõssége fennmarad.”
347. § A közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi
CLVI. törvény 7. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az egy tagból (személybõl) álló legfõbb szerv esetén a gazdasági társaságokról szóló törvény 168. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezést azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy a döntéshozatalt megelõzõen a tag (személy) köteles a felügyelõ szerv, valamint a legfõbb szervnek nem minõsülõ ügyintézõ és képviseleti szerv véleményének megismerése érdekében ülést összehívni, vagy írásos véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények, illetve az ülésrõl készült jegyzõkönyvek nyilvánosak.”
348. § A vízi közlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény 52. §-a (3) bekezdésének bevezetõ része helyébe a
következõ szöveg lép:
„(3) A részvénytársaság igazgatósága a részvényekrõl
olyan részvénykönyvet vezet, amely legalább a következõ
adatokat tartalmazza:”
349. § (1) A számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény
(Szt.) 3. §-a (1) bekezdésének 2. pontja helyébe a következõ szöveg lép:
„2. vállalkozó: minden olyan gazdálkodó, amely a saját
nevében és kockázatára nyereség- és vagyonszerzés céljából üzletszerûen, ellenérték fejében termelõ vagy szolgáltató tevékenységet (a továbbiakban: vállalkozási tevékenység) végez, ideértve a hitelintézetet, a pénzügyi vállalkozást, a befektetési vállalkozást és a biztosítóintézetet
is, továbbá az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés,
az európai részvénytársaság, az európai szövetkezet, a
vízitársulat, az erdõbirtokossági társulat, a külföldi székhelyû vállalkozás magyarországi fióktelepe, amennyiben
nem tartozik a 3. és 4. pontban felsoroltak közé;”

(4) Az Szt. 86. §-a (3) bekezdésének c) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[(3) A rendkívüli bevételek között kell kimutatni:]
„c) az átalakult gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) – a gazdasági társaság átalakulása esetén – az átalakulással létrejött gazdasági társaságban szerzett részesedés bekerülési értékeként a megszûnt részesedésre jutó
– a jogelõd gazdasági társaság végleges vagyonmérlege
szerinti – saját tõke összegét (kiválás esetén a kiválással
létrejött gazdasági társaság végleges vagyonmérlege szerinti saját tõke összegét);”
(5) Az Szt. a 95. §-t követõen a következõ 95/A. §-sal
egészül ki:
„95/A. § Annak a vállalkozónak, amelynek kibocsátott
– a 3. § (6) bekezdésének 3. pontja szerinti, szavazati jogot
megtestesítõ – értékpapírjai (a továbbiakban: kibocsátott
részesedések) tõzsdei kereskedelme engedélyezett az
Európai Unió valamely tagállamának elismert (szabályozott) piacán (tõzsdéjén), az üzleti jelentésben részletesen
be kell mutatnia:
a) a jegyzett tõke összetételét, ideértve azokat a kibocsátott részesedéseket is, amelyek tõzsdei kereskedelme
nem engedélyezett az Európai Unió valamely tagállamának elismert (szabályozott) piacán (tõzsdéjén), részvénytársaságnál részvényfajták szerinti bontásban, jelezve
e fajtáknak a jegyzett tõkén belüli arányát, valamint az
azokhoz kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket,
b) a jegyzett tõkét megtestesítõ kibocsátott részesedések átruházásának bármilyen korlátozását (ideértve a
részesedésszerzéshez kapcsolódó korlátozásokat, vagy
a társaság, illetve a kibocsátott részesedések más birtokosai beleegyezésének szükségességét is),
c) azon befektetõket, amelyek jelentõs közvetlen vagy
közvetett részesedéssel rendelkeznek a vállalkozó saját tõkéjében (ideértve a piramisszerkezeteken alapuló és a keresztrészesedéseket is), akkor is, ha a befektetõk a részesedéssel részvényeket megtestesítõ igazolások útján rendelkeznek,
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d) a különleges irányítási jogokat megtestesítõ kibocsátott részesedések birtokosait és e jogokat,
e) bármely munkavállalói részvényesi rendszer által
elõírt irányítási mechanizmust, amelyben az irányítási
jogokat nem közvetlenül a munkavállalók gyakorolják,
f) a szavazati jogok bármely korlátozását (különösen a
meghatározott részesedéshez vagy szavazatszámhoz kapcsolódó szavazati jog korlátozást, szavazati jogok gyakorlására vonatkozó határidõket, valamint azon rendszereket,
amelyek által a részesedésekhez fûzõdõ pénzügyi elõnyök
– a vállalkozó együttmûködésével – elkülönülnek a kibocsátott részesedések birtoklásától),
g) a tulajdonosok közötti bármely megállapodást,
amelyrõl a vállalkozónak tudomása van, és amely a kibocsátott részesedések, illetve a szavazati jogok átruházásának korlátozását eredményezheti,
h) a vezetõ tisztségviselõk kinevezésére és elmozdítására, valamint az alapszabály módosítására vonatkozó szabályokat,
i) a vezetõ tisztségviselõk hatáskörét, különösen a részvénykibocsátásra és -visszavásárlásra vonatkozó jogkörüket,
j) a vállalkozó részvételével kötött bármely lényeges
megállapodást, amely egy nyilvános vételi ajánlatot követõen a vállalkozó irányításában bekövetkezett változás
miatt lép hatályba, módosul vagy szûnik meg, valamint
ezen események hatásait, kivéve, ha ezen információk
nyilvánosságra hozatala súlyosan sértené a vállalkozó
méltányos üzleti érdekeit, feltéve, hogy más jogszabály
alapján sem kell nyilvánosságra hoznia azokat,
k) bármely, a vállalkozó és vezetõ tisztségviselõje, illetve munkavállalója között létrejött megállapodást, amely
kártalanítást ír elõ arra az esetre, ha a vezetõ tisztségviselõ
lemond, vagy a munkavállaló felmond, ha a vezetõ tisztségviselõ vagy a munkavállaló jogviszonyát jogellenesen
megszüntetik, vagy a jogviszony nyilvános vételi ajánlat
miatt szûnik meg.”
(6) Az Szt. 134. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az üzleti jelentésnek a 95. § (2)–(7) bekezdésben,
valamint a 95/A. §-ban foglaltakon kívül be kell mutatnia a
konszolidálásba bevont vállalkozások elõrelátható fejlõdését is.”
(7) Az Szt. 136. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Ha a kiválásra úgy kerül sor, hogy a társaságtól
megváló tag(ok) a társasági vagyon egy részével más, már
mûködõ társaság(ok)hoz csatlakozik (csatlakoznak), akkor a kiválásban az átvevõ társaság(ok) is részt vesz(nek)
és e tekintetben a vagyonmérlegek (az azokat alátámasztó
vagyonleltárak) elkészítése során a beolvadás szabályait is
megfelelõen alkalmazni kell.”
(8) Az Szt. 175. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül
ki, és ezzel egyidejûleg a § szövegének számozása (1) bekezdésre változik:
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„(2) E törvény az Európai Parlament és a Tanács nyilvános vételi ajánlatról szóló 2004/25/EK irányelvének
(2004. április 21.) való megfelelést szolgálja.”
(9) Az Szt. 178. §-ának (1) bekezdése a következõ
f) ponttal egészül ki:
[(1) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben szabályozza:]
„f) a végelszámolás számviteli feladatait.”
350. § Az új szövetkezetekrõl szóló 2000. évi CXLI.
törvény 81. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a
következõ szöveg lép:
[81. § (1) Szövetkezetnek részvénytársasággá történõ
átalakulása esetén az átalakulási határozatnak a
72. §-ban foglaltakon kívül tartalmaznia kell]
„b) a részvények számát és névértékét;”
351. § (1) A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (MFB tv.) 1. §-a (2) bekezdésének második mondata helyébe a következõ szöveg
lép:
„A részvények forgalomképtelenek.”
(2) Az MFB tv. 1. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az MFB Rt.-re, az általa végzett pénzügyi szolgáltatási tevékenységre a gazdasági társaságokról szóló törvény (a továbbiakban: Gt.), illetve a hitelintézetekrõl és a
pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény
(a továbbiakban: Hpt.) rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.”
(3) Az MFB tv. 13. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A tulajdonosi jogok gyakorlójának kizárólagos
hatáskörébe – az e törvényben szereplõ eltérésekkel – a Gt. 231. § (2) bekezdésében foglaltak tartoznak.”
352. § (1) A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi
LVIII. törvény (MNB tv.) 52/A. §-a (3) bekezdésének második mondata helyébe a következõ szöveg lép:
„A felügyelõ bizottság a gazdasági társaságokról szóló
törvény (a továbbiakban: Gt.) 35. § (3) bekezdésében
elõírt jelentését ezen korlátozásoknak megfelelõen készíti el.”
(2) Az MNB tv. 70. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„70. § A Gt. rendelkezéseit az MNB tekintetében az
e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.”
353. § A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény 103. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Bármely engedélyes vállalkozásban a szavazatok
25 százalékát, 50 százalékát, illetve 75 százalékát meghaladó befolyás szerzéséhez és az ehhez fûzõdõ jogok
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gyakorlásához a Hivatal jóváhagyó határozata szükséges.
A cégjegyzékbe való bejegyzésre irányuló kérelmet a cégbírósághoz a Hivatal határozatával együtt lehet benyújtani.”

akik a tulajdonosi megfeleltetésre vonatkozó kibocsátói
kérelemben meghatározott idõpontban, az ott meghatározott dematerializált részvénnyel rendelkeznek, és nem rendelkeztek a részvénykönyvbe történõ bejegyzés megtiltásáról, vagy nem kérték törlésüket.”

354. § (1) A tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény
(Tpt.) 5. §-ának (1) bekezdése a következõ 151. ponttal
egészül ki:
[E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában]
„151. tulajdonosi megfeleltetés: a központi értéktár által
az értékpapírszámla-vezetõk közremûködésével végzett, a
dematerializált részvény tulajdonosának azonosítását szolgáló eljárás.”

(6) A Tpt. 151. §-a (2) bekezdésének második mondata
helyébe a következõ szöveg lép:
„A részvényesi meghatalmazott kizárólag az általa
vezetett értékpapírszámlán nyilvántartott vagy a nála letétbe helyezett részvények alapján gyakorolhat részvényesi
jogokat.”

(2) A Tpt. 76. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A részvénytársaság a határidõben át nem adott részvényeket érvénytelenné nyilvánítja. Erre az eljárásra a
Gt. 275. §-ának (3)–(7) bekezdéseiben foglaltakat kell alkalmazni.”
(3) A Tpt. 90. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A befektetési vállalkozás részvénytársaságként
vagy fióktelepként, árutõzsdei szolgáltató részvénytársaságként, korlátolt felelõsségû társaságként, szövetkezetként, vagy fióktelepként mûködhet.”
(4) A Tpt. XV. fejezetének címe helyébe a következõ
cím lép:
„XV. Fejezet
TULAJDONOSI MEGFELELTETÉS. A RÉSZVÉNYESI
MEGHATALMAZOTT”
(5) A Tpt. 149. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„Tulajdonosi megfeleltetés
149. § (1) Dematerializált részvény esetén a kibocsátó kérelme vagy a Felügyelet határozata alapján tulajdonosi megfeleltetésre kerülhet sor. A Felügyelet tulajdonosi megfeleltetésrõl akkor határozhat, ha ez feladatai ellátása érdekében
szükséges. A tulajdonosi megfeleltetést a központi értéktár
által meghatározott eljárási rend szerint, a kibocsátó kérelmében vagy a Felügyelet határozatában megjelölt idõpontban hatályos adatokra nézve kell végrehajtani.
(2) Ha a tulajdonosi megfeleltetésre a Felügyelet határozata alapján kerül sor, az értékpapírszámla-vezetõ átadja a
központi értéktárnak azoknak az értékpapírszámla-tulajdonosoknak az azonosító adatait és részvényeinek darabszámát, akik a tulajdonosi megfeleltetést elrendelõ határozatban meghatározott idõpontban, az ott meghatározott
dematerializált részvénnyel rendelkeznek.
(3) Ha a tulajdonosi megfeleltetésre a kibocsátó kérelme
alapján kerül sor, az értékpapírszámla-vezetõ átadja a központi értéktárnak azoknak az értékpapírszámla-tulajdonosoknak az azonosító adatait és részvényeinek darabszámát,

(7) A Tpt. 230. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A befektetési alapkezelõ vezetését – a Gt.
247. §-ában meghatározott eset kivételével – legalább két
vezetõ állású személynek munkaviszony keretében kell ellátnia.”
(8) A Tpt. 235. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Befektetési alapkezelõ részvénytársaság vagy fióktelep formájában mûködhet.”
(9) A Tpt. 1. számú mellékletének 8. pontja helyébe a
következõ szöveg lép:
„8. Gt.: a gazdasági társaságokról szóló törvény”
355. § (1) A közvetítõi tevékenységrõl szóló 2002. évi
LV. törvény (Kt.) 18. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ szöveg lép:
[(2) Vizsgálóbiztosként nem járhat el az a személy]
„b) aki az eljárás alá vont közvetítõt foglalkoztató jogi
személy alkalmazottja, vagy vezetõje, illetve, ha az õt foglalkoztató jogi személynek a közvetítõt foglalkoztató jogi
személlyel vagy az érintett felek bármelyikével való viszonyában többségi befolyás áll fenn, továbbá”
(2) A Kt. 25. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a
következõ szöveg lép:
[(1) A közvetítõ nem járhat el, ha]
„c) az õt foglalkoztató jogi személynek valamelyik féllel való viszonyában többségi befolyás áll fenn”
356. § A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon
használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és
ellenõrzésének bõvítésével összefüggõ egyes törvények
módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény 37. §-ának
(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha a költségvetési szerv valamely gazdálkodó szervezetben e törvény hatálybalépése elõtt kisebbségi részesedést szerzett és a gazdálkodó szervezetben más költségvetési szervnek is van részesedése – e részesedés megszûnéséig – ezen szervek befolyásszerzésének mértékét egybe
kell számítani. Ha ennek alapján többségi befolyás
(Ptk. 685/B. §) fennállása megállapítható, az Áht.
95/A. §-ában foglalt mûködési szabályokat a több költségvetési szerv gazdálkodó szervezetére is alkalmazni kell.”
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357. § A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény
52. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(3) Az engedélyes vállalkozásban történõ, a szavazatok 25 százalékát, 50 százalékát, illetve 75 százalékát
meghaladó befolyás szerzéséhez és az ehhez fûzõdõ jogok
gyakorlásához a Hivatal jóváhagyó határozata szükséges.
A cégjegyzékbe való bejegyzésre irányuló kérelmet a cégbírósághoz a Hivatal határozatával együtt lehet benyújtani.”
358. § Az európai gazdasági egyesülésrõl, valamint a
gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény
és a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2003. évi XLIX. törvény
1. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ szöveg lép:
„(3) Az európai gazdasági egyesülés alapítására a gazdasági társaságokról szóló törvény (a továbbiakban: Gt.)
11–13. §-ait, szervezetére a Gt. 320–322. §-ait és 327. §-át,
vezetõ tisztségviselõinek összeférhetetlenségére a Gt.
23. §-ának és 25. §-ának rendelkezéseit, a tag kizárására
vonatkozóan pedig a Gt. 47–48. §-át kell megfelelõen
alkalmazni.”
359. § Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 17. pontja helyébe a következõ szöveg
lép:
„17. kapcsolt vállalkozás:
a) az adózó és az a személy, amelyben az adózó – a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelõ alkalmazásával – közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik,
b) az adózó és az a személy, amely az adózóban – a Ptk.
rendelkezéseinek megfelelõ alkalmazásával – közvetlenül
vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik,
c) az adózó és más személy, ha harmadik személy – a
Ptk. rendelkezéseinek megfelelõ alkalmazásával – közvetlenül vagy közvetve mindkettõjükben többségi befolyással rendelkezik,
d) a külföldi vállalkozó és belföldi telephelye, valamint
a külföldi vállalkozó telephelyei, továbbá a külföldi vállalkozó belföldi telephelye és az a személy, amely a külföldi
vállalkozóval az a)–c) alpontban meghatározott viszonyban áll, azzal, hogy
da) többségi befolyásnak minõsül az is, ha valamely
személy jogosult a vezetõ tisztségviselõk, felügyelõ
bizottsági tagok többségének kinevezésére vagy leváltására,
db) a többségi befolyás meghatározásához a közeli
hozzátartozók szavazati jogát együttesen kell figyelembe
venni;”
360. § Az európai részvénytársaságról szóló 2004. évi
XLV. törvény 15. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„15. § (3) Az európai részvénytársaságra a gazdasági
társaságokról szóló törvénynek (a továbbiakban: Gt.) a
munkavállalóknak a társaság ellenõrzésében való részvételére vonatkozó rendelkezései (Gt. 38–39. §) nem alkalmazhatók.”
361. § A távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII.
törvény 19. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„19. § (1) Az engedélyezõ jóváhagyó határozata szükséges az engedélyes társaságnak a gazdasági társaságokról
szóló törvény (a továbbiakban: Gt.) szerinti
a) egyesüléséhez, és
b) szétválásához (a továbbiakban együttesen: átalakulás),
c) valamint alaptõkéjének, illetve törzstõkéjének legalább egynegyed résszel történõ leszállításához, valamint
d) bármely engedélyes vállalkozásban történõ, a szavazatok 25 százalékát, 50 százalékát, illetve 75 százalékát
meghaladó befolyás szerzéséhez és az ehhez fûzõdõ jogok
gyakorlásához.”
362. § A tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXII. törvény 160. §-ának
(5) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„A nyomdai úton elõállított részvényeken a mûködési
forma feltüntetésének kötelezettségébõl eredõ változásokat legkésõbb a részvény soron következõ cseréje alkalmával kell átvezetni.”
363. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. §-ának (1) bekezdésében a „többségi irányítást
biztosító befolyással” szövegrész helyébe a „többségi befolyással (Ptk. 685/B. §)” szövegrész, 95. §-ának (4) bekezdésében a „többségi irányítást biztosító befolyás” szövegrész helyébe a „többségi befolyás” szövegrész,
95/A. §-ának (1) bekezdésében pedig a „többségi irányítást biztosító befolyása” szövegrész helyébe a „többségi
befolyása” szövegrész;
b) az Szt. 36. §-ának (3) bekezdésében az „a pénzeszköz” szövegrész helyébe az „az eszköz” szövegrész, az
„a pénzeszközök” szövegrész helyébe az „az eszközök”
szövegrész, 38. §-ának (7) bekezdésében a „részvénytársaság alaptõkéjét” szövegrész helyébe a „gazdasági társaság
jegyzett tõkéjét” szövegrész, 38. §-ának (8) bekezdésében
az „alaptõke-emelésre” szövegrész helyébe a „tõkeemelésre” szövegrész, 154. §-ának (7) bekezdésében és a
154/B. §-ának (2) bekezdésében a „Cégnyilvántartási és
Céginformációs” szövegrész helyébe a „Céginformációs
és az Elektronikus Cégeljárásban Közremûködõ” szövegrész, a 135. §-ának (3) bekezdésében, a 154/B. §-ának
(1) bekezdésében és a 155. §-ának (10) bekezdésében a
„cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági
cégeljárásról” szövegrész helyébe a „cégnyilvánosságról,
a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról” szövegrész
lép.
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364. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
1. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. §-a (1) bekezdésének második mondata;
2. a gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvénymódosításokról szóló 1995. évi XLVIII. törvény
25. §-ának (1) bekezdése;
3. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvény 77/A. §-a (4) bekezdésének utolsó mondata;
4. a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény 2. §-a (2) bekezdésének
d) pontjában az „a magánszemélyek jogi személyiséggel
rendelkezõ munkaközössége” szövegrész;
5. a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló 1997. évi
CVI. törvény 3. §-ának (4) bekezdése;
6. a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról
szóló 1996. évi CXII. törvény 159. §-a (3) bekezdésének
elsõ mondata, valamint 241. §-ának (6) bekezdése;
7. az adótörvények, a számviteli törvény és egyes más
törvények módosításáról szóló 1998. évi XXXIII. törvény
74. §-ának (5) bekezdése;
8. a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény
módosításáról szóló 1998. évi LVIII. törvény 3. §-a;
9. a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV.
törvény módosításáról szóló 1998. évi LXXXII. törvény;
10. a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésérõl
szóló 1998. évi XC. törvény 115. §-át megelõzõ alcím;
11. a vízi közlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény
52. § (2) bekezdése;
12. a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 11. §-ának
(7) és (8) bekezdésében a „cégbírósági (bírósági) bejegyzésének” szövegrész, 136. §-ának (2) bekezdésében az „(a jogutód gazdasági társaság cégbejegyzése)” szövegrész,
138. §-ának (1) bekezdésében a „második” szövegrész,
141. §-ának (1) és (7) bekezdésében az „(a jogutód gazdasági társaság cégbejegyzése)” szövegrész;
13. az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló
2000. évi CXIII. törvény 33. §-ának (6) bekezdése;
14. a bírósági végrehajtásról szóló törvény és a kapcsolódó jogszabályok módosításáról szóló 2000. évi
CXXXVI. törvény 168. §-ának (1) bekezdése;
15. pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló
2001. évi L. törvény 82. § (6) bekezdése, valamint 83. §-a;
16. a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII.
törvény 75. §-ának g) pontja;
17. a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény
150. §-a és 450. §-a (2) bekezdésének a) pontja;
18. a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésérõl
szóló 2002. évi LXII. törvény 85. §-ának (4) és (11) bekezdése;
19. az egyes pénz- és tõkepiaci tárgyú törvények módosításáról szóló 2002. évi LXIV. törvény 47. §-a;
20. a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenõrzésének bõvítésével összefüggõ egyes törvények
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módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény 17. §-a és az
azt megelõzõ alcím;
21. a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény
85. §-a (2) bekezdésének második mondata;
22. az európai gazdasági egyesülésrõl, valamint a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény és a
cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági
cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2003. évi XLIX. törvény
2–15. §-a és az ezeket megelõzõ alcím, valamint
34. §-ának (3)–(5) bekezdése;
23. a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló
2003. évi LX. törvény 11. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a 132. § (4) bekezdés e) pontja;
24. a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény módosításáról szóló 2003. évi LXXXV. törvény 34. §-a, valamint
54. §-a és az azt megelõzõ alcím;
25. az adókról, a járulékokról és egyéb költségvetési
befizetésekrõl szóló törvények módosításáról szóló 2004.
évi CI. törvény 301. §-a (8) bekezdésének c) pontja;
26. a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXII. törvény 156. §-a és az azt
megelõzõ alcím, 160. §-ának (5) bekezdése, valamint
161. §-ának g) pontja;
27. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról
szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról szóló 2005. évi
LXVI. törvény 1. §-a
hatályát veszti.

XIV. Fejezet
A KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG MINT JOGI SZEMÉLY
FORMA MEGSZÜNTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS
ÁTMENETI, MÓDOSÍTÓ ÉS HATÁLYON KÍVÜL
HELYEZÕ RENDELKEZÉSEK
365. § (1) 2007. július 1. után közhasznú társaság nem
alapítható.
(2) A 2007. július 1-jén a cégnyilvántartásba bejegyzett
vagy bejegyzés alatt álló közhasznú társaság 2009. június
30-ig a közhasznú társaságokra irányadó szabályok szerint
mûködhet tovább.
(3) A közhasznú társaság 2007. július 1-jét követõ két
éven belül társasági szerzõdése módosításával nonprofit
korlátolt felelõsségû társaságként mûködhet tovább, más
nonprofit gazdasági társasággá alakulhat át vagy jogutód
nélküli megszûnését határozhatja el. A közhasznú társaság
2009. június 30-ig köteles a cégbíróságnál nonprofit gazdasági társaságként történõ nyilvántartásba vételét kérni,
vagy jogutód nélküli megszûnését a cégbíróságnak bejelenteni. E határidõ eredménytelen eltelte után a cégbíróság
a társasággal szemben a megszûntnek nyilvánítás törvényességi felügyeleti intézkedést alkalmazza (Ctv. 84. §).
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(4) E törvény 16. §-a (1) bekezdésének e) pontjában a
„továbbá közhasznú társasággá alakulás” szövegrész,
67. §-ának (5) bekezdése, valamint 75. §-a (3) bekezdésének g) pontja 2007. július 1-jén hatályát veszti.
(5) Ahol törvény közhasznú társaságot említ, azon – a
(6) bekezdésben és a 366–367. §-ban foglalt kivétellel –
2009. június 30-ig közhasznú társaságot, illetve nonprofit
gazdasági társaságot, 2009. július 1-jétõl pedig kizárólag
nonprofit gazdasági társaságot kell érteni.
(6) Közhasznú társaságon 2009. június 30-ig közhasznú
társaságot, illetve jogi személy nonprofit gazdasági társaságot, 2009. július 1-jétõl pedig kizárólag jogi személy
nonprofit gazdasági társaságot kell érteni
a) a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény
33. §-ának b) pontjában;
b) a gépjármûadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény
5. §-ának a) pontjában;
c) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 104/A. §-ának (1)–(2) bekezdésében;
d) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló
1993. évi XCVI. törvény 45/B. §-ának (3) bekezdésében
és 67. §-ának (3) bekezdésének d) pontjában;
e) a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi
I. törvény 85. §-ának (3) bekezdésében és 95. §-ának
(5) bekezdésében;
f) a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló
1996. évi XXI. törvény 12. §-ának (4) bekezdésében és
16. §-ának (2)–(3) bekezdésében;
g) a tervezõ- és szakértõ mérnökök, valamint építészek
szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény
24. §-ának (3)–(5) bekezdésében;
h) a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról
szóló 1996. évi CXII. törvény 139. §-a (5) bekezdésének
e) pontjában, valamint 176/A. §-ának (2)–(3) bekezdésében;
i) az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló
1997. évi XLVI. törvény 27. §-a (4) bekezdésében;
j) a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról
szóló 1997. évi LXXXII. törvény 84. §-a (1) bekezdésének
c) pontjában és 111. §-a (4) bekezdésének d) pontjában;
k) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló
1999. évi CXXIV. törvény 10. §-ának (2) bekezdésében;
l) a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény
182. §-ának (2) bekezdésében, 258. §-ában, 259. §-ának
(1) bekezdésében, 333. §-ának (1) bekezdésében, 379. §
(2) bekezdésének e) pontjában;
m) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló
2003. évi LX. törvény 208. §-a (2) bekezdésének d) pontjában és 220. §-ának (1) bekezdésében;
n) a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl és az ezzel összefüggõ törvénymódosításokról
szóló 2003. évi LXXIII. törvény 8. §-a (1) bekezdésében;
továbbá
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o) a sportról szóló 2004. évi I. törvény 64. §-ának
(3) bekezdésében.
366. § (1) A közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi
CLVI. törvény (Kszt.) 2. §-ának (1) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:
[2. § (1) Közhasznú szervezetté minõsíthetõ a Magyarországon nyilvántartásba vett]
„g) nonprofit gazdasági társaság.”
(2) A Kszt. 26. §-ának f) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[26. § E törvény alkalmazásában]
„f) legfõbb szerv: az alapítvány és a közalapítvány kezelõ szerve (szervezete), a társadalmi szervezet alapszabály
szerinti legfõbb szerve, a nonprofit közkereseti társaságban és a nonprofit betéti társaságban mûködõ tagok gyûlése, a közhasznú társaság és a nonprofit korlátolt felelõsségû társaság taggyûlése, a nonprofit részvénytársaság közgyûlése, egyszemélyes nonprofit gazdasági társaság esetén pedig az egyedüli tag (részvényes);”
(3) A Kszt. 26. §-ának g) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[26. § E törvény alkalmazásában]
„g) létesítõ okirat: a társadalmi szervezet alapszabálya,
az alapítvány és a közalapítvány alapító okirata, a közhasznú társaság és a nonprofit gazdasági társaság társasági
szerzõdése (alapszabálya, alapító okirata);”
(4) A Kszt. 26. §-ának m) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[26. § E törvény alkalmazásában]
„m) vezetõ tisztségviselõ: az alapítvány és a közalapítvány kezelõje, illetõleg kezelõ szervének (szervezetének)
és felügyelõ szervének elnöke és tagja, továbbá – ha az alapítvány kezelõ szerve (szervezete) elkülönült jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet vagy
állami szerv – a kezelõ szerv (szervezet) egyszemélyi felelõs vezetõje vagy ilyen jogkörben eljáró testületének tagja;
a társadalmi szervezet ügyintézõ és képviseleti vagy felügyelõ szervének elnöke és tagja; a nonprofit közkereseti
társaság és a nonprofit betéti társaság üzletvezetésre jogosult tagja, a közhasznú társaság és a nonprofit korlátolt felelõsségû társaság ügyvezetõje, a nonprofit részvénytársaság igazgatóságának elnöke és tagja, valamint e társaságok
felügyelõbizottságának elnöke és tagja, továbbá a közhasznú szervezetként nyilvántartásba vett szervezettel
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban álló, a létesítõ okirat szerint egyszemélyi
felelõs vezetõ feladatot ellátó személy;”
367. § 2009. július 1-jén hatályát veszti
1. a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 57–60. §-a, valamint 685. §-a c) pontjában az „a közhasznú társaság” szövegrész;
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2. a külföldiek magyarországi befektetéseirõl szóló
1988. évi XXIV. törvény 2. §-ának b) és c) pontjában a
„közhasznú társaság” szövegrész;
3. az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. §-a
(1) bekezdésének d) pontjában az „és a közhasznú társaság” szövegrész, valamint 57. §-a (1) bekezdésének
e) pontjában az „a közhasznú társaság” szövegrész;
4. a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 3. §-ának
(2) bekezdésében az „a közhasznú társaság” szövegrész;
5. a csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 3. §-a (1) bekezdésének a) pontjában az „a közhasznú társaság” szövegrész;
6. a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII.
törvény 193/D. §-ának (1) bekezdésében a „közhasznú társaság” szövegrész;
7. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18/C. §-a (6) bekezdésének f) pontja, 59. §-a (1) bekezdésében és 86/I. §-ának (6) bekezdésében a „közhasznú társaság” szövegrész, 95/A. §-a (6) és (8)–(9) bekezdésében a „vagy közhasznú” szövegrész, 108. §-ának (3) bekezdésében az „illetve közhasznú társaság” szövegrész;
8. a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási
rendszerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 19. §-ának
(3) bekezdésében a „vagy közhasznú társaság” és a „vagy
közhasznú” szövegrész, 21/F. §-ának (1) bekezdésében az
„és közhasznú társaságok” szövegrész;
9. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 58/A. §-a (1) bekezdésének
e) pontja;
10. a Polgári Törvénykönyv egyes rendelkezéseinek
módosításáról szóló 1993. évi XCII. törvény 41. §-a
(2) bekezdésének a) pontjában az „a közhasznú társaság”
szövegrész;
11. a gyógyszertárak létesítésérõl és mûködésük egyes
szabályairól szóló 1994. évi LIV. törvény 36. §-ának
(1) bekezdésében az „és közhasznú társaság” szövegrész;
12. az állam tulajdonában lévõ vállalkozói vagyon értékesítésérõl szóló 1995. évi XXXIX. törvény 1. §-ának
(4) bekezdésében az „a közhasznú társaság” szövegrész;
13. a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
42. §-ának (3) bekezdésében a „közhasznú társaságot” és a
„közhasznú társaságban” szövegrészek;
14. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény 3. §-a 33. pontjában és 77/A. §-a (9) bekezdésének b) pontjában az „a közhasznú társaság” szövegrész;
15. a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a
vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 16. § (1) bekezdésének c) pontjában a „közhasznú társaság” szövegrész;
16. a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény 2. §-a (2) bekezdésének f) pontjában és 4. §-a 32/a. pontjában az „a közhasznú társaság”
szövegrész;
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17. az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 30. § (1) bekezdésének d) pontjában az „és a közhasznú társaság” szövegrész;
18. a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 145. §-a (1) bekezdésének d) pontja;
19. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl
szóló 1997. évi LXXX. törvény 4. §-ának c/4. pontja,
4. §-ának d/1. pontjában és 10. §-a (2) bekezdésének
a) pontjában az „a közhasznú társaság” szövegrész,
5. §-ának (2) bekezdésében a „közhasznú társaság” szövegrész;
20. a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI.
törvény 2. §-a (1) bekezdésének d) pontja, 26. §-ának f)–g)
és m) pontjában az „a közhasznú társaság és” szövegrész;
21. a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 2. §-ának a) pontjában az „a közhasznú társaság”
szövegrész, valamint 35. §-ának (2) bekezdésében a „vagy
közhasznú társaságot” szövegrész;
22. a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 3. §-a
(1) bekezdésének 4/g. pontja, 139. §-ának (6) bekezdésében, 140. §-ának (4) bekezdésében, valamint 141. §-ának
(6) bekezdésében a „közhasznú társasággá” szövegrész;
23. a devizakorlátozások megszüntetésérõl, valamint
egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2001.
évi XCIII. törvény 2. §-a 8. pontjában az „a közhasznú társaság” szövegrész;
24. a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény 3. §-a
(1) bekezdésének b) pontjában a „közhasznú társaságokra” szövegrész;
25. a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenõrzésének bõvítésével összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény 15. §-ának
(1) bekezdése és 34. §-ának d) pontja;
26. az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
14. §-a (6) bekezdésében, 16. §-a (3) bekezdésének
c) pontjában, 17. §-a (3) bekezdésének d) pontjában, valamint a 178. §-a 10. pontjában a „közhasznú társaság”
szövegrész, 14. §-a (7) bekezdésében a „közhasznú társaságra” szövegrész, 77. §-a (1) bekezdésének f) és g) pontjaiban az „és közhasznú társaságok” szövegrész;
27. a sportról szóló 2004. évi I. törvény 26. §-a (2) bekezdésében a „vagy közhasznú” szövegrész; valamint
28. a közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló 2005.
évi LXXXVIII. törvény 2. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, valamint 11. §-a (4) bekezdésének a) pontjában a
„közhasznú társaság” szövegrész.
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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2006. évi V.
törvény
a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról
és a végelszámolásról*
A törvény célja, hogy korszerû jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa meg a vállalkozások cégalapításának, nyilvántartásba vételének rendjét, és a vállalkozók alkotmányos jogai érdekében, a gazdasági forgalom biztonsága, valamint
a hitelezõi érdekek vagy más közérdek védelme céljából
biztosítsa a közhiteles cégnyilvántartás adatainak teljes
körû nyilvánosságát, közvetlenül vagy elektronikus úton.
Mindezek érdekében az Országgyûlés a következõ törvényt alkotja:

I. Fejezet
ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEK
1. Cím
A cégbíróság,
valamint a Cégszolgálat feladatai
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(2) Az Igazságügyi Minisztérium szervezeti egységeként mûködõ Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közremûködõ Szolgálat (a továbbiakban: Cégszolgálat) feladatai a következõk:
a) az e törvényben szabályozott módon hozzájárul a
cégnyilvánosság követelményének megvalósításához, a
cégjegyzékben szereplõ adatok és cégiratok megismeréséhez;
b) biztosítja a cégeljárásban és más, külön törvényben
szabályozott nemperes eljárások során az elektronikus
ügyintézést támogató rendszer üzemeltetését;
c) a hitelezõvédelmi nyilvántartás mûködtetése révén
– a külön törvényben meghatározottak szerint – elõsegíti,
hogy a gazdasági forgalom egyes szereplõi a cégek felszámolása, illetve a cégekkel szembeni bírósági végrehajtás
során foganatosított egyes intézkedésekkel összefüggésben hiteles és naprakész információ birtokában hozhassák
meg döntéseiket;
d) jogi tanácsadó szolgálatot tart fenn annak érdekében, hogy a mikro- és kisvállalkozások a cégalapítással, a
cégek megszüntetésével összefüggõ jogilag jelentõs információkat – korszerû informatikai eszközök alkalmazása
révén – közérthetõ megfogalmazásban, költségmentesen
is megismerhessék;
e) külön törvényben meghatározottak szerint – a cég
kérelmére – közremûködik a cég számára szükséges, közhiteles nyilvántartásokon alapuló hatósági igazolások
elektronikus úton történõ beszerzésében.

2. Cím
1. § (1) A megyei (fõvárosi) bíróság mint cégbíróság
(a továbbiakban: cégbíróság) feladata
a) a cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás lefolytatása és a kérelemnek helyt adó végzés esetén, illetve
e törvényben meghatározott esetekben hivatalból is, a cégre vonatkozó adat, jog, valamint tény (a továbbiakban:
adat) cégjegyzékbe történõ bejegyzése, illetve törlése,
b) a cégjegyzék adatairól, valamint a cégiratokról tájékoztatás nyújtása,
c) a cégnyilvántartás közhitelességének és a cég törvényes mûködésének biztosítása érdekében – hivatalból,
illetve kérelemre – törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása,
d) a gazdasági társaságokról szóló törvényben és más,
az egyes cégformákra vonatkozó törvényekben, illetve az
Európai Unió rendeleteiben meghatározott, a kisebbségi
jogok gyakorlását, valamint a hitelezõi jogok védelmét
biztosító kérelmek elbírálása, továbbá
e) azoknak az egyéb ügyeknek az elbírálása, amelyeket
törvény a cégbíróság hatáskörébe utal.

* A törvényt az Országgyûlés a 2005. december 19-i ülésnapján fogadta el.

A cég
2. § (1) A cég – ha törvény eltérõen nem rendelkezik –
az a jogalany, amely a cégnyilvántartásba történõ bejegyzéssel, üzletszerû gazdasági tevékenység folytatása céljából jön létre.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogalany a cégnyilvántartásban akkor szerepelhet, ha bejegyzését jogszabály kötelezõvé vagy lehetõvé teszi.

3. Cím
A cégnév
3. § (1) A cégnévnek legalább a választott cégforma
megnevezését kell tartalmaznia, valamint azt, hogy a cég
tevékenysége alapvetõen mire irányul.
(2) A cégnév vezérszót is tartalmazhat, amely elõsegíti a
cég azonosítását, illetve más, azonos vagy hasonló tevékenységû cégtõl való megkülönböztetését. A vezérszó a
cégnévben az elsõ helyen áll. A vezérszó idegen nyelvû
kifejezés, rövidítés és mozaikszó is lehet, amelyet latin be-
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tûkkel kell feltüntetni. A cégnévben a vezérszón kívül csak
magyar szavak szerepelhetnek, a magyar helyesírás szabályainak megfelelõen. A cégnévben rövidítés csak a vezérszó esetén, illetve a cégforma meghatározásánál lehetséges.
(3) A cég rövidített neve a vezérszóból és a cég formájának megjelölésébõl áll.
(4) A cégnévnek (rövidített névnek) az ország területén
bejegyzett más cég elnevezésétõl, illetve a 6. § (3) bekezdése szerint lefoglalt elnevezéstõl – a cégforma különbözõségén túlmenõen is – egyértelmûen különböznie kell, és
nem kelthet olyan látszatot, ami – különösen a cég tevékenységi körét és a választott cégformát illetõen – megtévesztõ.
4. § (1) A cégnévben szerepelhet a cégtulajdonosnak
vagy a cég tagjainak neve a 3. § (4) bekezdésének megfelelõ alkalmazásával.
(2) A cégnévben a cég nonprofit jellegét a cégforma
megjelölése elõtt fel kell tüntetni, a közhasznú szervezeti
minõség pedig feltüntethetõ.
(3) A cégnévben az „állami” vagy „nemzeti” kifejezés
csak abban az esetben szerepelhet, ha a cégben az állam
közvetlenül vagy szervezetei útján többségi befolyással
(Ptk. 685/B. §) rendelkezik, vagy a cég a külön törvény
szerinti tartós állami tulajdoni körbe tartozik.
(4) Külföldi cég magyarországi fióktelepe, külföldiek
magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete, valamint európai gazdasági egyesülés telephelye esetén a külföldi vállalkozás nevét a cégnévben meg kell jelölni.
(5) A történelem kiemelkedõ személyiségének nevét a
Magyar Tudományos Akadémia engedélyével, olyan elnevezést pedig, amelyhez másnak jogi érdeke fûzõdik, csak a
jogosult hozzájárulásával lehet a cégnévben szerepeltetni.
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(3) Ha a választott cégnév a cégnyilvántartásba bejegyezhetõ, a cégbíróság végzésével a megjelölt cégnevet
hatvannapos idõtartamra a kérelmezõ részére lefoglalja és
a cégnevek elektronikus úton vezetett nyilvántartásában
feltünteti. Ez alatt az idõ alatt más jogalany ezzel a cégnévvel a cégnyilvántartásba nem jegyezhetõ be. A cégbíróságnak a nyilvántartásba vétel elutasításáról hozott határozata
ellen jogorvoslatnak helye nincs. Ha a cég bejegyzésére,
illetve a cégnév változásának bejegyzésére irányuló kérelem benyújtására hatvan napon belül nem kerül sor, a névfoglalás megszûnik.
(4) A névfoglalásra vonatkozó eljárásra bírósági titkár,
fogalmazó vagy bírósági ügyintézõ is önállóan, önálló aláírási joggal jogosult.

4. Cím
A székhely, telephely, fióktelep
7. § (1) A cég székhelye a központi ügyintézés helye,
melyet a cégnek cégtáblával kell megjelölnie. A cégeljárás
szempontjából székhelynek minõsül a külföldi vállalkozás
magyarországi fióktelepe, a külföldiek közvetlen kereskedelmi képviselete, valamint az európai gazdasági egyesülés telephelye központi ügyintézésének helye is.
(2) A cég telephelye a tevékenység gyakorlásának azon
helye, amely a cég székhelyétõl eltérõ helyen található, a
cég fióktelepe pedig olyan telephely, amely más városban
vagy községben – magyar cég külföldön lévõ fióktelepe
esetén más országban – van, mint a cég székhelye. Ez a
szabály irányadó a külföldi vállalkozás magyarországi
fióktelepe, illetve a külföldiek közvetlen kereskedelmi
képviselete esetében is.

5. § A cég nevét (rövidített nevét) a cégbejegyzési eljárás alatt „bejegyzés alatt” (,,b. a.”) toldattal, a cég felszámolása, illetve végelszámolása esetén pedig „felszámolás
alatt” (,,f. a.”) és „végelszámolás alatt” (,,v. a.”) toldattal
kell használni.

(3) Magyar cég külföldön lévõ fióktelepének a cégjegyzékbe történõ bejegyzéséhez a cégnek a külföldi cégkivonattal, illetve más okirattal, valamint ezeknek magyar
nyelvû hiteles fordításával kell igazolnia, hogy a fióktelepet a fióktelep helye szerinti államban nyilvántartásba
vették.

6. § (1) Két vagy több azonos nevû cég közül a választott név (rövidített név) viselésének joga azt illeti meg,
amelyik a cégbejegyzési kérelmét elsõként nyújtotta be, illetve amelyik a (3) bekezdés alapján névfoglalással élt.

5. Cím

(2) A cégbíróság – jogi képviselõ útján papír alapon
vagy elektronikus úton benyújtott kérelemre, illeték megfizetése esetén – három munkanapon belül megvizsgálja,
hogy a választott elnevezéssel az információkérés idõpontjában a cégnyilvántartásban – bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló – más cég szerepel-e, illetve hogy a választott
elnevezés különbözik-e a már bejegyzett vagy bejegyzés
alatt álló más cég elnevezésétõl.

Képviselet; cégjegyzés
8. § (1) A cég szervezeti képviseletére vonatkozó rendelkezéseket az adott cégformára irányadó jogszabály állapítja meg. A cégjegyzési jog a cég írásbeli képviseletére,
a cég nevében történõ aláírásra való jogosultság. A szervezeti képviselet, valamint a cégjegyzés módja csak azonos
lehet.

2006/1. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

(2) A cégjegyzés módja önálló vagy együttes. Kettõnél
több cégjegyzésre jogosult esetén a cég úgy is rendelkezhet, hogy egyes jogosultakat önálló, más jogosultakat
együttes cégjegyzési jog illet meg, vagy hogy az együttes
cégjegyzésre jogosultak közül az egyik aláíró mindig meghatározott személy.
(3) Ugyanaz a személy csak egyféle módon – vagy önállóan, vagy mással együttesen – jegyezheti a céget.
(4) Mind az önálló, mind az együttes cégjegyzési jog
korlátozható, a korlátozás azonban harmadik személyekkel szemben hatálytalan.
9. § (1) A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan
módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) tartalmazza.
(2) A címpéldányon – a társaság szerzõdésében, alapító
okiratában, alapszabályában (a továbbiakban együtt: létesítõ okiratában) foglaltakkal egyezõen – fel kell tüntetni a
cég nevét, a cégjegyzésre jogosult nevét, lakóhelyét, a cégjegyzésre jogosult képviseleti jogcímét (pl. vezetõ tisztségviselõ, munkavállaló) a cégjegyzés módját, valamint a
cégjegyzésre jogosult aláírási mintáját. A cégjegyzésre jogosult munkavállaló kérésére az aláírási címpéldányon a
cégnél ellátott feladatköre, beosztása is szerepeltethetõ.

II. Fejezet
A CÉGNYILVÁNTARTÁS NYILVÁNOSSÁGA
ÉS KÖZHITELESSÉGE
1. Cím
A nyilvánosság
10. § (1) A cégnyilvántartás a cégjegyzékbõl, valamint a
cégjegyzékben szereplõ adat igazolására szolgáló mellékletekbõl, illetve egyéb olyan okiratokból áll, amelyeknek
benyújtására a céget – közérdekbõl, illetve a forgalom biztonsága, valamint a hitelezõi érdekek védelme céljából –
törvény kötelezi (a továbbiakban együtt: cégiratok).
(2) A cégjegyzék fennálló, illetve törölt adatai, valamint
a cégiratok – ideértve az elektronikus úton benyújtott,
illetve elektronikus okirattá átalakított cégiratokat is – teljeskörûen nyilvánosak. Teljeskörûen nyilvánosak továbbá
a benyújtott, de még el nem bírált bejegyzési kérelem és
mellékletei is azzal, hogy a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem elbírálásának folyamatban létére a cégnyilvántartásnak utalnia kell. A törvényességi felügyeleti eljárás
iratai e törvény rendelkezései szerint nyilvánosak.
11. § A cégnyilvánosságot a cégbíróság, a Cégszolgálat,
valamint a Cégközlönyben történõ közzététel biztosítja.
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2. Cím

A papír alapú, valamint az elektronikus
és az elektronikus okirattá alakított cégiratok
megismerése
12. § (1) A cégbíróságon a cégiratokat bárki ingyenesen
megtekintheti, azokról feljegyzést készíthet. A cégjegyzék
adatairól cégmásolat, cégkivonat vagy cégbizonyítvány kiadása kérhetõ. A cégmásolat a cégjegyzék valamennyi fennálló és törölt adatát, a cégkivonat a cégjegyzék fennálló adatait, a cégbizonyítvány pedig – a kérelemtõl függõen – a cégjegyzék egyes fennálló vagy törölt adatait tanúsítja hitelesen,
illetve azt, hogy valamely meghatározott bejegyzés a cégjegyzékben nem szerepel(t). A cégnyilvántartásban a törölt
adatnak megállapíthatónak kell maradnia.
(2) A cégmásolatban, a cégkivonatban, valamint a cégbizonyítványban az egyes adatok mellett fel kell tüntetni
az adat (illetve annak törlése) bejegyzésének idõpontját is.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott okiraton záradékban szerepeltetni kell, ha az okiratban szereplõ cégadatokat illetõen változásbejegyzési eljárás van folyamatban, és
azt is fel kell tüntetni, hogy az melyik adatot érinti.
(4) A cégbíróságon a cégiratokról e törvényben, illetve
külön jogszabályban meghatározott módon kérhetõ másolat.
13. § (1) A Cégszolgálat kérelemre tájékoztatást ad a
cégjegyzékben szereplõ fennálló vagy törölt adatokról, valamint a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem elektronikusan rögzített, még be nem jegyzett adatairól. E közszolgáltatást bárki igénybe veheti. A Cégszolgálatnál rendelkezésre álló adatok azonosak a cégbíróságokon elektronikusan rögzített adatokkal. A 12. § (1) bekezdésében
meghatározott közokiratok kiadására a Cégszolgálat is jogosult.
(2) A Cégszolgálat e törvényben meghatározott módon
kérelemre tájékoztatást ad az elektronikus úton benyújtott,
vagy elektronikus okirattá alakított cégiratokról, továbbá a
cégek elektronikus úton benyújtott, illetve elektronikus
okirattá alakított, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról, továbbá biztosítja a beszámolókba és az elektronikus
cégiratokba történõ ingyenes betekintést a Cégszolgálat
helyiségében.
(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott adatok, illetve cégiratok
a) a Cégszolgálat honlapjáról, illetve
b) a kormányzati portál útján is
megismerhetõk.
14. § (1) A Cégszolgálattól az egyes cégjegyzékekbe
bejegyzett adatok csoportosított céginformációként történõ szolgáltatása is kérhetõ.
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(2) Ha a csoportosított cégadatok valamely természetes
személy cégtulajdonosi minõségére, képviseleti jogosultságára vagy arra vonatkoznak, hogy valamely személy
mely cégeknél lát el vezetõ tisztséget vagy felügyelõbizottsági tagságot, ez a céginformáció csak akkor teljesíthetõ, ha az bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, illetve más
közigazgatási szerv, bírósági végrehajtó, felszámoló vagy
nemperes eljárást lefolytató közjegyzõ külön törvényben
meghatározott feladatainak teljesítéséhez, illetve más információkérõnek a törvényben biztosított jogai gyakorlásához vagy törvényes érdekei védelmében szükséges. Törvényes jogcím hiányában az információkérõnek az érintettek hozzájárulását igazolnia kell.
(3) A Cégszolgálat a nyomozó hatóságot a „halaszthatatlan intézkedés” jelzéssel ellátott, külön jogszabályban
elõírt ügyészi jóváhagyást nélkülözõ megkeresésére is köteles tájékoztatni az általa kezelt, az adott üggyel összefüggõ cégadatokról.
(4) A Cégszolgálat a (2)–(3) bekezdésben meghatározott esetben a céginformáció iránti kérelem, valamint az
adatszolgáltatás tényét köteles az elektronikus rendszerben oly módon rögzíteni, hogy az érintettet az adatszolgáltatás idõpontjáról, jogcímérõl, a kért adatokról és az adat
felhasználójának személyérõl kérésére – ha törvény másként nem rendelkezik – az adatszolgáltatás idõpontjától
számított öt évig tájékoztathassa.
(5) A (4) bekezdésben említett tényeket oly módon kell
rögzíteni, hogy az adat célhoz kötött felhasználása ellenõrizhetõ legyen. Az ezzel ellentétes céginformáció-kérés,
illetve ennek alapján az adat felhasználásának jogkövetkezményeit az információt kérõ viseli.
15. § (1) A Cégszolgálat a cégjegyzékben szereplõ fennálló vagy törölt adatok, valamint a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem elektronikusan rögzített, még be nem
jegyzett adatainak a megismerését (a betekintés lehetõségét) kérelemre, bárki számára ingyenesen biztosítja, feltéve, hogy a céginformációt elektronikus úton kérik. Ilyen
esetben a Cégszolgálat részére csak a számítógépes rendszer használatával kapcsolatos kiadásokat kell megtéríteni. Ha a kért céginformáció mennyisége nem haladja meg a
külön jogszabályban megállapított mértéket, a számítógépes rendszer használata is ingyenes.
(2) Az (1) bekezdésben nem említett céginformációért,
valamint ha a kérelmezõ a céginformációt közokirat formájában kéri, a kérelmezõ a Cégszolgálat tevékenységének igénybevételéért – a szolgáltatás költségeivel összhangban álló – költségtérítést köteles fizetni.
(3) A Cégszolgálat a bíróság, az ügyészség, a nyomozó
hatóság, illetve más közigazgatási szerv, a közjegyzõ, a bírósági végrehajtó, a felszámoló, valamint a gazdasági kamarák részére a közfeladataik ellátása érdekében kért céginformációt – az (1) bekezdésben nem említett cégadatok
vonatkozásában is – ingyenesen bocsátja rendelkezésre.

2006/1. szám

Esetükben a Cégszolgálat részére csak a számítógépes
rendszer használatával kapcsolatos kiadásokat kell megtéríteni, feltéve, hogy a céginformációt elektronikus úton kérik.
(4) A Cégszolgálat mûködésének részletes szabályait,
valamint a fizetendõ költségtérítés mértékét az igazságügy-miniszter rendeletben állapítja meg.
16. § (1) A cégnyilvántartásban szereplõ elektronikus
okiratokról a cégbíróságtól illeték ellenében, illetve a Cégszolgálattól – külön jogszabályban meghatározott költségtérítés ellenében – hiteles vagy nem hiteles papír alapú másolat kérhetõ. Ha a kérelembõl más nem következik, a cégbíróság, illetve a Cégszolgálat – a kérelem érkezésétõl számított tizenöt napon belül – az okirat hiteles másolatát adja
ki.
(2) A cégbíróságtól illeték ellenében, illetve a Cégszolgálattól – külön jogszabályban meghatározott költségtérítés ellenében – az elektronikus okiratok (ideértve a cégjegyzékadatokról kiállított elektronikus okiratot) elektronikus úton történõ megküldése is kérhetõ.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben, valamint a 17. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a kérelem benyújtható
írásban vagy a kormányzati portálon keresztül, illetve közvetlenül a Cégszolgálat elektronikus ügyfélszolgálatán,
elektronikus úton.
(4) Az elektronikus úton benyújtott kérelmet – kivéve,
ha azt a kormányzati portálon keresztül nyújtják be – legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátni. A Cégszolgálat a kérelem érkezésérõl a kérelmet benyújtó személynek elektronikus igazolást küld, amelyet
fokozott biztonságú elektronikus aláírással és idõbélyegzõvel kell ellátni.
(5) Ha a kérelmet elektronikus úton terjesztik elõ, az
illeték, illetve a költségtérítés megfizetésére a 37. § (4) bekezdésében foglaltak megfelelõen irányadók.
17. § (1) A 16. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a cégbíróság, illetve a Cégszolgálat a kérelem alapján
az elektronikus okiratot a kérelem érkezésétõl számított tizenöt napon belül megküldi. Ha a kérelembõl más nem következik, a cégbíróság, illetve a Cégszolgálat által kiadott
okirat a cégbíróság, illetve a Cégszolgálat által elhelyezett
elektronikus aláírást és idõbélyegzõt nem tartalmaz. Ha a
cégbíróság, illetve a Cégszolgálat – a kérelem alapján – az
elektronikus okiratot minõsített elektronikus aláírással és
idõbélyegzõvel látja el, az elektronikus közokiratnak minõsül. Az elektronikus közokirat kiállításával a cégbíróság, illetve a Cégszolgálat azt tanúsítja, hogy a megküldött
elektronikus okirat tartalma megegyezik az eredeti okiratéval.
(2) Korlátolt felelõsségû társaság és részvénytársaság
esetében, a cég minden 1997. január 1. után keletkezett,
cégnyilvántartásban elhelyezett cégiratáról a cégbíróság-
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tól elektronikus okirati formában kiállított másolat kérhetõ. A cégbíróság a kérelem alapján a cégiratot – ha az nem
elektronikus formában áll rendelkezésre – az erre irányadó
külön jogszabály szerint elektronikus okirati formába alakítja, és a kérelem érkezésétõl számított tizenöt napon belül megküldi a kérelmezõnek. A kérelemre, valamint a
cégbíróság eljárására a 16. §-ban, illetve az (1) bekezdésben foglaltak megfelelõen irányadók.

3. Cím
A beszámoló letétbe helyezése és közzététele
18. § (1) A számviteli törvény szerinti beszámolót a cégbíróságon a számviteli törvény rendelkezéseinek megfelelõen letétbe kell helyezni, valamint közzététel céljából a
Cégszolgálathoz is be kell nyújtani. A számviteli törvény
szerinti beszámoló elektronikus úton is letétbe helyezhetõ
és közzétehetõ, a (2)–(3) bekezdésben foglaltak szerint.
Az elektronikus úton benyújtott beszámolót fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátni.
(2) Ha a beszámoló elektronikus okirati formába történõ
átalakítása szükséges, erre a cég jogi képviselõje jogosult.
Az eredeti okirat megõrzésére a 37. § (2) bekezdése megfelelõen irányadó.
(3) Az elektronikus okiratként készült beszámolót a cég
szervezeti képviselõje vagy jogi képviselõje, az elektronikus okirattá átalakított beszámolót pedig a jogi képviselõ a
közzétételi költségtérítés megfizetését követõen elektronikus úton közzétételre a Cégszolgálathoz küldi meg, és ezzel a cég eleget tesz a letétbe helyezési kötelezettségnek is.
A jogi képviselõnek a meghatalmazását mellékelnie kell.
(4) A költségtérítés megfizetésére a 37. § (4) bekezdésében foglaltak megfelelõen irányadók.
19. § (1) A Cégszolgálat ellenõrzi, hogy a beszámolót a
18. § (3) bekezdésében megjelölt személy küldte-e meg, és
az elektronikus okiratot informatikai szempontból (így az
elektronikus aláírás hitelessége, az adatok sértetlensége,
az idõbélyegzõ dátuma és hitelessége, az elektronikus okirat formátuma tekintetében) megvizsgálja. Ha az okirat
informatikai szempontból szabályszerûen került benyújtásra, a Cégszolgálat errõl haladéktalanul értesíti az illetékes cégbíróságot.
(2) A Cégszolgálat a beszámoló informatikai szempontból szabályszerû benyújtásának tényérõl, és arról, hogy a
benyújtásról a cégbíróságot tájékoztatta – a cégbíróság
(1) bekezdés szerinti értesítésével egyidejûleg – elektronikus igazolást küld a beszámolót benyújtó személynek. Ha
az elektronikus okirat informatikai szempontból hibás
vagy hiányos, az elektronikus igazolás ezt a tényt tartalmazza. Az elektronikus igazolást fokozott biztonságú
elektronikus aláírással és idõbélyegzõvel kell ellátni. A
beszámoló benyújtására vonatkozó határidõk tekintetében
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a Cégszolgálathoz – az informatikai szempontból szabályszerû – érkezés idõpontja irányadó.
(3) A 18. § és az (1)–(2) bekezdés alkalmazásával benyújtott, a számviteli törvény szerinti beszámolót a Cégszolgálat õrzi. A beszámolóról – a 12. §, valamint a
16–17. § megfelelõ alkalmazásával – mind a cégbíróságon, mind a Cégszolgálatnál másolat kérhetõ, illetve azt
bárki ingyenesen megtekintheti.
(4) Ha a beszámolót nem a 18. § (3) bekezdésében megjelölt személy küldi meg, illetve ha a közzétételi költségtérítés befizetése nem vagy nem megfelelõ összegben történt
meg, a Cégszolgálat a benyújtó személyt arról is tájékoztatja, hogy a beszámoló megküldésének ezen hibájára figyelemmel a céget úgy kell tekinteni, mint amely a letétbe
helyezési és a közzétételi kötelezettségnek nem tett eleget.
Ebben az esetben a Cégszolgálat a cégbíróságot a letétbe
helyezés tényérõl nem értesíti.

4. Cím
A cégekre vonatkozó közlemények közzététele
20. § (1) A Cégközlöny az Igazságügyi Minisztérium
hivatalos lapja, amelynek elektronikus formában történõ
közzétételére az erre a célra fenntartott honlapon kerül sor,
biztosítva a Cégközlöny egyes lapszámaiba való ingyenes
betekintés és a lapszámok ingyenes letöltésének lehetõségét. A Cégközlöny egyes lapszámai a honlapról nem távolíthatók el. A Cégközlönyt elektronikus formában való
megjelenítése során olyan formátumban kell közzétenni,
amely a többszörözés során is biztosítja az illetéktelen módosítás elleni védelmet. A Cégközlönyben közzétett nyilvános adatok csoportosított (pl. keresõprogram segítségével történõ) megismerésének költségtérítését az igazságügy-miniszter rendeletben állapítja meg.
(2) A cég cégjegyzékének adatait, illetve azok változásait – ideértve a cég törlését is – tartalmazó végzését a cégbíróság költségtérítés ellenében a Cégközlönyben hozza
nyilvánosságra, felsorolva azokat az okiratokat is, amelyek alapján a végzést meghozta. A végzésben, illetve annak alapján a Cégközlönyben megjelenõ közleményben
azt is szerepeltetni kell, hogy a vonatkozó cégiratok a cégjegyzéket vezetõ cégbíróságon megtekinthetõk. Emellett a
Cégközlönyben közzétételre kerülnek azok a cégjegyzékadatok is, amelyekkel törvény rendelkezése szerint – más
szervezet döntése alapján – elektronikus úton egészül ki a
cégjegyzék.
(3) A cégbíróság a részvénytársaság és a korlátolt felelõsségû társaság cégjegyzék adatainak közzétételével egyidejûleg gondoskodik a részvénytársaság és a korlátolt felelõsségû társaság létesítõ okiratának, illetve a létesítõ okirat módosításának Cégközlönyben történõ közzétételérõl
is, kivéve, ha a létesítõ okirat vagy annak módosítása szerzõdésminta alkalmazásával készült.

104

MAGYAR KÖZLÖNY

(4) Törvényben meghatározott esetben a Cégközlönyben közleményként kell továbbá közzétenni:
a) a cégbíróság cégre vonatkozó egyéb végzéseinek a
rendelkezõ részét;
b) más bíróság cégre vonatkozó határozatának a rendelkezõ részét;
c) azokat a közleményeket, amelyeknek közzétételére
törvény közvetlenül a céget kötelezi.
(5) A (4) bekezdés a)–b) pontja értelmében a Cégközlönyben közzétételre kerül:
a) a cég bejegyzése iránti eljárás megszüntetése;
b) a cég bejegyzése iránti kérelem elutasítása;
c) a cégalapítás vagy a létesítõ okirat módosítása érvénytelenségét megállapító határozat, valamint a cég bejegyzését elrendelõ végzés hatályon kívül helyezésére vonatkozó határozat rendelkezõ része;
d) a 85. § (1) bekezdésében foglalt intézkedés;
e) a megszüntetési eljárás megindítása, és amennyiben
az eljárás nem a cég törlésével zárul, a befejezése;
f) a végelszámolás kezdõ idõpontja, és amennyiben a
végelszámolási eljárás nem a cég törlésével zárul, a befejezése;
g) a csõdeljárás kezdõ idõpontja és befejezése;
h) a felszámolás kezdõ idõpontja és befejezése;
i) törvényben meghatározott más határozat.
(6) Az (5) bekezdés a)–f), valamint i) pontjában foglaltak közzétételérõl e törvényben foglalt kivétellel a cégbíróság, a g)–h) pontban foglaltak közzétételérõl pedig a
csõd-, illetve a felszámolási ügyben eljáró bíróság gondoskodik.
(7) Az európai gazdasági egyesülés, az európai részvénytársaság, európai szövetkezet, valamint az európai
gazdasági egyesülés telephelyének cégbejegyzésére, valamint törlésére vonatkozó adatoknak a Cégközlönyben történõ közzétételét követõ harminc napon belül a cégbíróság
intézkedik az adatoknak az Európai Közösségek Hivatalos
Lapjában történõ nyilvánosságra hozataláról az Európai
Unió hivatalos közlemények közzétételéért felelõs hivatalának való megküldés útján. Ennek során a cégbíróság feltünteti a bejegyzésre vonatkozó végzésének számát, a végzés keltét, azt a tényt, hogy a közzétételre Magyarországon, a Cégközlönyben került sor, valamint a Cégközlönyben történt közzététel napját is.
21. § (1) A 20. § (4) bekezdés c) pontja esetében a közlemény szövegét az Igazságügyi Minisztériumhoz kell megküldeni, a közzétételi költségtérítés befizetésének igazolásával együtt. A törvényi elõírásoknak megfelelõ közleményeket a Cégközlöny az Igazságügyi Minisztériumba történt érkezést követõ harminc napon belül nyilvánosságra
hozza.
(2) Ha a közlemény tartalma nem felel meg a törvényi
rendelkezéseknek, az Igazságügyi Minisztérium erre a céget a közzététel elõtt figyelmezteti. Ha a közlemény szövegében a figyelmeztetés ellenére nem történik módosítás, a
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Cégközlönyben az Igazságügyi Minisztérium feltünteti,
hogy a közleményt figyelmeztetés ellenére jelentették
meg.
(3) A közlemény megjelenésérõl a céget a Cégközlöny a
közlemény szövegének utolsó megjelenését követõ nyolc
napon belül a közlemény(ek) levonatának megküldésével
értesíti.
(4) A Cégközlönyben megjelenõ közlemények közzétételi költségtérítésére vonatkozó részletes szabályokat az
igazságügy-miniszter rendeletben határozza meg.

5. Cím
A közhitelesség
22. § (1) A cégnyilvántartás hitelesen tanúsítja a benne
feltüntetett adatok, továbbá a bejegyzett jogok és tények
fennállását, illetve azok változásait. Ellenkezõ bizonyításig vélelmezni kell annak jóhiszemûségét, aki a cégnyilvántartásban szereplõ, illetve a Cégközlönyben közzétett
adatban bízva, ellenérték fejében szerez jogot.
(2) A cég – jóhiszemû személlyel szemben – nem hivatkozhat arra, hogy az általa bejelentett és a cégjegyzékbe
bejegyzett valamely adat nem felel meg a valóságnak.
(3) A cég a cégjegyzékbe bejegyzett adatra, illetve a
cégnyilvántartásban szereplõ – az adat igazolására szolgáló – okiratra harmadik személlyel szemben csak azt
követõen hivatkozhat, hogy az adat a Cégközlönyben közzétételre került, kivéve, ha bizonyítja, hogy a harmadik
személy az adatot, illetve okiratot már korábban ismerte. A
közzétételt követõ tizenhatodik napig a harmadik személy
ugyanakkor bizonyíthatja, hogy az adat, illetve az okirat
megismerésére nem volt lehetõsége.
(4) Ha a cégjegyzékbe bejegyzett és a Cégközlönyben
közzétett adat egymástól eltér, harmadik személy hivatkozhat a Cégközlönyben nyilvánosságra hozott adatra, kivéve, ha a cég bizonyítja, hogy a harmadik személy a cégjegyzékbe bejegyzett, a közzétett adattól eltérõ adatot ismerte. Harmadik személy hivatkozhat olyan okiratra és
adatra is, amely tekintetében a cég nem tett eleget a cégbírósági bejelentési, illetve közzétételi kötelezettségének,
kivéve, ha az okiratban foglaltakhoz – nyilvánosságra hozatal hiányában – nem fûzõdik joghatály.
(5) Ha a cég a képviseletére jogosult személyre vonatkozó adatokat a cégbíróságnak bejelentette, és azokat a
cégbíróság nyilvánosságra hozta, a képviselõ megválasztásával vagy kinevezésével kapcsolatos jogszabálysértésre
harmadik személlyel szemben a cég csak akkor hivatkozhat, ha bizonyítja, hogy a harmadik személynek a jogszabálysértésrõl tudomása volt.
(6) A közzététel megtörténtét követõen a cég nem hivatkozhat harmadik személlyel szemben arra, hogy a bejegyzett képviselõ a hatáskörét túllépve járt el.
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III. Fejezet
A CÉGJEGYZÉK

23. § (1) A céget, illetve a cégre vonatkozó adatokat a
cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván.
(2) A cégjegyzékbe történõ bejegyzésre és a céggel kapcsolatos, törvényben meghatározott egyéb eljárások lefolytatására – ha e törvény másként nem rendelkezik – az a
cégbíróság illetékes, amelynek illetékességi területén a
cég székhelye van.
(3) Ha valamely cégjegyzékadat cégbírósághoz történõ
továbbítása más bíróság vagy hatóság által elektronikus
úton történik meg, az adat nyilvántartásba vételére automatikusan, elektronikus bejegyzéssel kerül sor.

1. Cím
A cégjegyzék tartalma
24. § (1) A cégjegyzék valamennyi cég esetében tartalmazza
a) a cég cégjegyzékszámát,
b) a cég nevét,
c) a cég székhelyét,
d) a létesítõ okirat keltét,
e) a cég fõtevékenységét és a létesítõ okiratban meghatározott további tevékenységi köreit, a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott nómenklatúra szerint; hatósági engedélyhez kötött tevékenységi kör esetében – az engedély
megadása után – az engedély számát és érvényességi idõtartamát,
f) a cég jegyzett tõkéjét,
g) a képviselet módját (önálló vagy együttes),
h) a cég képviseletére jogosultak nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), valamint tisztségét, e jogviszonyuk
keletkezésének idõpontját, határozott idõre szóló képviselet esetében a jogviszony megszûnésének idõpontját is, illetve ha a jogviszony megszûnésére a cégjegyzékben feltüntetett idõpontnál korábban kerül sor, a megszûnés tényleges idõpontját,
i) a cég adószámát, valamint statisztikai számjelét,
j) a cég valamennyi pénzforgalmi számláját, valamint
az azokat vezetõ pénzügyi intézmények nevét és székhelyét,
k) a cégbejegyzési (változásbejegyzési) végzés meghozatalának idõpontját,
l) a k) pontban foglalt végzésnek megfelelõen – elektronikus bejegyzéssel – a cégjegyzékadatok, illetve azok
törlése bejegyzésének Cégközlönyben történõ közzétételének napját.
(2) Az (1) bekezdés e) pontjában említett, hatósági engedélyhez kötött tevékenységi kör a tevékenység gyakorlásához szükséges engedély hiányában is bejegyezhetõ a
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cégjegyzékbe. A cégjegyzékbe bejegyzett engedélyköteles tevékenységet azonban a cég csak az engedély cégbírósághoz történõ benyújtását, a bejegyzés alatt álló cég pedig
emellett csak a cég bejegyzését követõen kezdheti meg.
(3) Az (1) bekezdés f) pontjában szereplõ jegyzett tõkeként kell feltüntetni az európai gazdasági egyesülés, a külföldiek magyarországi fióktelepe vagy kereskedelmi képviselete esetén a tulajdonos, illetve a külföldi vállalkozás
által a mûködéshez rendelkezésre bocsátott összeget. A
jegyzett tõkét – a számviteli törvény felhatalmazása alapján devizakönyvvezetést alkalmazó társaság, az európai
részvénytársaság, az európai gazdasági egyesülés kivételével – forintban kell meghatározni. Az európai szövetkezet a jegyzett tõkéjét euróban is meghatározhatja.
(4) Szövetkezet, európai gazdasági egyesülés, külföldi
vállalkozás magyarországi fióktelepe, és külföldiek magyarországi kereskedelmi képviselete esetében a jegyzett
tõke (illetve a jegyzett tõkeként bejegyzett összeg) változását – a változások számától függetlenül – évente legalább egy alkalommal kötelezõ a cégbíróságnak bejegyzés
és közzététel végett bejelenteni.
(5) Az (1) bekezdés j) pontjában meghatározott pénzforgalmi számlára vonatkozó adatot a számlát vezetõ pénzügyi intézmény elektronikus adattovábbítás útján köteles
bejelenteni a cégbíróságon a számla megnyitását követõ
nyolc napon belül. Ez a rendelkezés irányadó a pénzforgalmi számla megszûnése esetén is. A bejelentés nem esik
illeték, illetve közzétételi költségtérítés fizetési kötelezettség alá. Az adat bejegyzése és közzététele automatikusan,
a törvény erejénél fogva történik meg. Ha a számlavezetõ
pénzügyi intézmény e kötelezettségének nem, vagy nem
határidõben tesz eleget, a cégbíróság errõl tájékoztatja a
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét.
25. § A cégjegyzék szükség szerint, valamennyi cég
esetében tartalmazza
a) a cég rövidített nevét,
b) a cég – magyar nyelvû elnevezésének megfelelõ –
idegen nyelvû elnevezését,
c) a cég telephelyét,
d) a cég fióktelepét,
e) a cég elektronikus elérhetõségét (honlap, e-mail),
f) meghatározott idõtartamra alapított cég esetén a
meghatározott idõ lejártának napját,
g) a jogelõd(ök), illetve a jogutód(ok) cégnevét és cégjegyzék számát, illetve a cég erre vonatkozó döntése esetén az átalakulásnak a cég által meghatározott idõpontját,
h) a könyvvizsgáló nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), e jogviszonya keletkezésének és megszûnésének
idõpontját, illetve ha a jogviszony megszûnésére a cégjegyzékben feltüntetett idõpontnál korábban kerül sor, a
megszûnés tényleges idõpontját; könyvvizsgáló szervezet
esetén annak a személynek a nevét és lakóhelyét is, aki a
könyvvizsgálatért személyében is felelõs,
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i) a felügyelõbizottsági tagok nevét és lakóhelyét – ha a
felügyelõbizottsági tag munkavállalói küldött, ezt a tényt
is –, e jogviszonyuk keletkezésének és megszûnésének
idõpontját, illetve ha a jogviszony megszûnésére a cégjegyzékben feltüntetett idõpontnál korábban kerül sor, a
megszûnés tényleges idõpontját,
j) annak a kamarának a megjelölését, amelynek a cég a
tagja,
k) kiskorú tag (tulajdonos) esetén a törvényes képviselõ nevét és lakóhelyét,
l) a külföldi jogi személy, illetve magyarországi lakóhellyel nem rendelkezõ természetes személy kézbesítési
megbízottjának nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét),
m) a cég közösségi adószámát,
n) azt, hogy a cégjegyzékben szereplõ adatok, illetve a
cégiratok fordítása az Európai Unió melyik hivatalos nyelvén szerepel a cégnyilvántartásban,
o) közhasznú minõsítéssel rendelkezõ nonprofit gazdasági társaság esetében
oa) a közhasznúsági fokozatot,
ob) a közhasznú jogállás megszerzésének, módosításának és törlésének idõpontját,
p) ha a cég elismert vállalatcsoport tagja, vagy uralkodó tagja, ezt a tényt, a csoporthoz tartozó cégek nevének,
székhelyének és cégjegyzékszámának feltüntetésével.
26. § (1) A cégjegyzékben valamennyi cég esetében fel
kell tüntetni a következõ, a közhiteles nyilvántartás, illetve
a hitelezõk védelme szempontjából jelentõs adatokat is:
a) a csõdeljárás kezdõ idõpontját és befejezését,
b) a felszámolás kezdõ idõpontját és befejezését (külföldi székhelyû vállalkozás magyarországi fióktelepe, illetve külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi
képviselete esetén a külföldi vállalkozás fizetésképtelenségére, illetve felszámolására vonatkozó eljárás megindítását és befejezését is, feltüntetve a külföldi vállalkozás
felszámolójának nevét, lakóhelyét, illetve székhelyét),
c) a végelszámolás kezdõ idõpontját és befejezését
(külföldi székhelyû vállalkozás magyarországi fióktelepe,
illetve külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi
képviselete esetén a külföldi vállalkozás végelszámolásának megindítását és befejezését, valamint a külföldi vállalkozás végelszámolójának nevét, lakóhelyét, illetve székhelyét),
d) a cég megszûntnek nyilvánítását, továbbá, ha a jogi
személy megszûntnek nyilvánítására büntetõügyben eljáró
bíróság döntése alapján került sor, a bíróság megnevezését, valamint a határozat számát és jogerõre emelkedésének idõpontját,
e) a megszüntetési eljárás kezdõ idõpontját és befejezését,
f) a bejegyzõ végzés hatályon kívül helyezése iránti
perindítást és a per befejezését,
g) a cégalapítás vagy a létesítõ okirat módosítása érvénytelenségének megállapítása iránti perindítást és a per
befejezését,
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h) a cégformákra irányadó törvényekben szabályozott,
a cég által hozott határozatok bírósági felülvizsgálata iránti perindítást és a per befejezését,
i) a cég elleni végrehajtás – ideértve a biztosítási intézkedést is – elrendelését és megszüntetését,
j) a cég tagja (részvényese) vagyoni részesedésének lefoglalását, továbbá a cég tagja (részvényese) vagyoni részesedésére vonatkozóan a büntetõeljárásban alkalmazott
biztosítási intézkedés, illetve zár alá vétel elrendelését és
megszüntetését,
k) ha a jogi személy ellen olyan eljárás van folyamatban, amelyben büntetõjogi intézkedés alkalmazásának lehet helye, a nyomozás elrendelését, megszüntetését, annak
megállapítását, hogy intézkedés alkalmazásának a feltételei nem állnak fenn, az eljárás befejezését, valamint az eljáró hatóság megnevezését, a határozat számát és keltét,
továbbá, ha a bíróság a jogi személlyel szemben büntetõjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte
el, a határozat jogerõre emelkedésének napját, a korlátozás
idõtartamát és azt, hogy a korlátozás a jogi személy mely
tevékenységére vagy jogosítványára terjed ki,
l) a 85. § (1) bekezdésében meghatározott intézkedés
tényét, illetve a kirendelt zárgondnok nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét).
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott
adatokat, valamint a cég neve (rövidített neve) mellett a
„felszámolás alatt” (,,f. a.”) toldat bejegyzését, (amennyiben a felszámolási eljárást végelszámolási eljárás elõzte
meg, az arra utaló toldat törlését), a képviselet módja változásának bejegyzését, a korábbi képviseletre jogosultak
törlését, a felszámolóra, illetve a felszámolóbiztosra vonatkozó adatokat (név, székhely, lakóhely) – külföldi
székhelyû vállalkozás fizetõképtelenségére, illetve felszámolására vonatkozó eljárás bejegyzésének kivételével – a
csõdeljárást, illetve a felszámolási eljárást lefolytató bíróság végzése alapján elektronikus úton kell rögzíteni a cégjegyzékben, a csõdeljárást, illetve a felszámolást elrendelõ
jogerõs végzés Cégközlönyben történõ közzétételével
egyidejûleg. Ha a felszámolási eljárás a cég jogutód nélküli megszûnésével befejezõdik, e végzés jogerõre emelkedésének napjával a céget elektronikus úton, automatikusan
kell törölni a cégjegyzékbõl.
(3) A cégbíróság a perben eljáró bíróság értesítése alapján hivatalból jegyzi be az (1) bekezdés f)–h) pontjában
meghatározott adatokat. A cég cégkivonatában a perre vonatkozó adat akkor tüntethetõ fel, ha a per jogerõsen még
nem fejezõdött be.
(4) A cégbíróság a végrehajtást (biztosítási intézkedést)
elrendelõ hatóság (bíróság) értesítése, illetve a végrehajtást foganatosító hatóság által megküldött foglalási jegyzõkönyv alapján hivatalból jegyzi be és teszi közzé az
(1) bekezdés i)–j) pontjában meghatározott adatokat. Az
(1) bekezdés k) pontjában szereplõ adatokat a cégbíróság
az ügyész, illetve az ügyben eljáró bíróság értesítése alapján ugyancsak hivatalból jegyzi be és teszi közzé. Az álla-
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mi adóhatóság az általa elrendelt végrehajtás cégjegyzékbe bejegyzendõ adatait elektronikus úton közli a cégbírósággal.
(5) Ha a követelés a bírósági végrehajtás vagy közigazgatási végrehajtás során kielégítésre került, a cég elleni bírósági vagy közigazgatási végrehajtás, illetve ilyen eljárásokban alkalmazott biztosítási intézkedés megszüntetését
a végrehajtó, illetve a végrehajtást foganatosító egyéb hatóság, más esetben pedig a bíróság vagy a közigazgatási
szerv közli a cégbírósággal (pl. a végrehajtható okirat
visszavonásáról, megsemmisítésérõl intézkedik, a végrehajtást korlátozza vagy megszünteti). Az állami adóhatóság az általa elrendelt végrehajtás megszûnésére vonatkozó, a cégjegyzékbe bejegyzendõ adatokat elektronikus
úton közli a cégbírósággal.
(6) A céggel szemben, vagy a cég tagja (részvényese)
vagyoni részesedése vonatkozásában elrendelt zár alá vétel megszüntetését a bíróság közli a cégbírósággal. A büntetõeljárásban a céggel szemben, vagy a cég tagja (részvényese) vagyoni részesedése vonatkozásában alkalmazott
biztosítási intézkedés megszüntetésérõl az eljáró ügyész,
illetve nyomozó hatóság értesíti a cégbíróságot.
(7) A cég tagja (részvényese) vagyoni részesedése lefoglalásának megszüntetését (pl. ha a foglalás alól a vagyoni részesedést feloldották, a követelést a végrehajtás
során kielégítették, vagy az üzletrészt értékesítették) a bírósági végrehajtó vagy a végrehajtást foganatosító egyéb
hatóság, illetve (pl. ha a végrehajtást megszüntették) a bíróság vagy a közigazgatási szerv közli a cégbírósággal.
(8) A hivatalból történõ bejegyzés, valamint közzététel
az (5)–(7) bekezdésben meghatározott esetekben is irányadó.
27. § A cégjegyzék cégformánként, a 24–26. §-ban
meghatározottakon túlmenõen az alábbi adatokat is tartalmazza:
(1) Közkereseti társaság esetében
a) a tagok nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét),
b) a tag tagsági jogviszonya keletkezésének és megszûnésének idõpontját;
(2) Betéti társaság esetében
a) a társaság beltagjainak nevét (cégét), lakóhelyét
(székhelyét),
b) a társaság kültagjainak nevét (cégét), lakóhelyét
(székhelyét),
c) a tag tagsági jogviszonya keletkezésének és megszûnésének idõpontját;
(3) Korlátolt felelõsségû társaság esetében
a) a tagok nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét), és
amennyiben a tag szavazati jogának mértéke az 50 százalékot meghaladja, vagy a tag minõsített többségû befolyással rendelkezik, ezt a tényt is,
b) a tag tagsági jogviszonya keletkezésének és megszûnésének idõpontját;
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(4) a) Részvénytársaság esetében
aa) részvényfajták (részvényosztályok) szerint a részvények számát és névértékét,
ab) a kibocsátott átváltoztatható kötvények számát és
névértékét,
ac) a kibocsátott jegyzési jogot biztosító kötvények
számát és névértékét,
b) Zártkörûen mûködõ részvénytársaság esetében
ba) a részvénytársaság ügyvezetésének típusát (igazgatóság vagy egyszemélyes igazgatóság),
bb) ha a részvény átruházását az alapszabály korlátozza, ezt a tényt,
bc) azt a tényt, ha valamelyik részvényes szavazati jogának mértéke az 50 százalékot meghaladja, vagy a részvényes minõsített többségû befolyással rendelkezik,
bd) egyszemélyes részvénytársaság esetében a részvényes nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét),
c) Nyilvánosan mûködõ részvénytársaság esetében
ca) az ügyvezetés típusát (igazgatóság vagy igazgatótanács),
cb) a részvénytársasági hirdetmények közzétételének
módját, helyét;
(5) Egyesülés esetében
a) a tagok nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét),
b) az egyesüléshez csatlakozó tag csatlakozásának idõpontját, felelõsségének esetleges korlátozását;
(6) Egyéni cég esetében a cégtulajdonos nevét és lakóhelyét;
(7) Közhasznú társaság esetén
a) a tagok nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét), és
amennyiben a tag szavazati jogának mértéke az 50 százalékot meghaladja, ezt a tényt is,
b) a tag tagsági jogviszonya keletkezésének és megszûnésének idõpontját,
c) a társaság közhasznúnak minõsülõ tevékenységét,
d) azt a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelõs szervezetet, amellyel a társaság a közhasznú tevékenység folytatására szerzõdést kötött,
e) a közhasznúsági fokozatot,
f) a közhasznú jogállás megszerzésének, módosításának és törlésének idõpontját;
(8) Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe esetében
a) a külföldi vállalkozás nevét, cégformáját, cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát) és székhelyét,
b) a külföldi vállalkozás cégjegyzékét (nyilvántartását)
vezetõ bíróság, illetve hatóság megnevezését és székhelyét,
c) a külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy
vagy szerv nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét), a jogviszony keletkezésének és megszûnésének idõpontját;
(9) Külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi
képviselete esetében
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a) a külföldi vállalkozás nevét, cégformáját, cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát) és székhelyét,
b) a külföldi vállalkozás cégjegyzékét (nyilvántartását)
vezetõ bíróság, illetve hatóság megnevezését és székhelyét,
c) a külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy
vagy szerv nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét), a jogviszony keletkezésének és megszûnésének idõpontját;
(10) Vízgazdálkodási társulat esetében
a) a társulat típusát (vízitársulat vagy víziközmû-társulat),
b) az ellenõrzõ bizottsági tagok nevét és lakóhelyét;
(11) Végrehajtói iroda esetében
a) a tagok nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét), az önálló bírósági végrehajtó tag esetében nevét, szolgálati helyét (annak a helyi bíróságnak a megnevezését, amely mellé kinevezték), hivatali helyiségének címét, az illetékességi területe kiterjesztésének tényét és terjedelmét,
b) az önálló bírósági végrehajtó tag (tagok) szavazati
jogának terjedelmét;
(12) Közjegyzõi iroda esetében
a) tagok nevét, lakóhelyét, a közjegyzõ tag esetében a
hivatali helyiségének (irodájának) címét is,
b) a közjegyzõ tag (tagok) szavazati jogának terjedelmét.
28. § A cégjegyzék cégformánként a 24–26. §-ban meghatározottakon túlmenõen az alábbi adatokat is tartalmazza:
(1) Európai gazdasági egyesülés esetében
a) a tagok nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét),
b) az európai gazdasági egyesüléshez csatlakozó tag
csatlakozásának idõpontját, felelõsségének esetleges korlátozását;
(2) a) Európai részvénytársaság esetében
aa) részvényfajták (részvényosztályok) szerint a részvények számát és névértékét,
ab) a kibocsátott átváltoztatható kötvények számát és
névértékét,
ac) a kibocsátott jegyzési jogot biztosító kötvények
számát és névértékét,
b) Zártkörûen mûködõ európai részvénytársaság esetében
ba) a részvénytársaság ügyvezetésének típusát (igazgatóság vagy igazgatótanács, illetve egyszemélyes igazgatóság),
bb) ha a részvény átruházását az alapszabály korlátozza, ezt a tényt,
bc) azt a tényt, ha valamelyik részvényes szavazati jogának mértéke az 50 százalékot meghaladja, vagy a részvényes minõsített többségû befolyással rendelkezik,
bd) egyszemélyes részvénytársaság esetében a részvényes nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét),
c) Nyilvánosan mûködõ európai részvénytársaság esetében
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ca) az ügyvezetés típusát (igazgatóság vagy igazgatótanács),
cb) a részvénytársasági hirdetmények közzétételének
módját, helyét;
(3) Európai szövetkezet esetében a cégjegyzék a
24–26. §-ban meghatározottakon túlmenõen tartalmazza
az európai szövetkezet ügyvezetésének típusát (igazgatóság vagy igazgatótanács).
(4) Ha az európai gazdasági egyesülés vagy az európai
részvénytársaság, illetve az európai szövetkezet székhelyáthelyezés következtében kéri a cégbejegyzését, a cégjegyzékben fel kell tüntetni a korábbi székhelyét, a nyilvántartását végzõ hatóságot és az európai gazdasági egyesülés, illetve az európai részvénytársaság vagy az európai
szövetkezet korábbi nyilvántartási számát.
(5) Ha az európai gazdasági egyesülés vagy az európai
részvénytársaság, illetve az európai szövetkezet törlésére
székhelyáthelyezés következtében kerül sor, a cégbíróság
a cégjegyzékbe bejegyzi az európai gazdasági egyesülés,
illetve az európai részvénytársaság vagy az európai szövetkezet új székhelyét, a nyilvántartását végzõ hatóságot
és az európai gazdasági egyesülés, illetve az európai részvénytársaság nyilvántartási számát.
29. § (1) Ha a külföldi székhelyû európai gazdasági
egyesülés magyarországi telephelyét kell nyilvántartásba
venni a Tanács 2137/85/EGK rendeletének 10. cikke alapján, a cégeljárás szabályait a következõ bekezdésekben
foglalt eltérésekkel kell megfelelõen alkalmazni.
(2) A külföldi székhelyû európai gazdasági egyesülés
magyarországi telephelye esetén a cégjegyzék a következõket tartalmazza:
a) a telephely cégjegyzékszámát,
b) az európai gazdasági egyesülés nevét,
c) az európai gazdasági egyesülés székhelyét,
d) az európai gazdasági egyesülés nyilvántartását végzõ hatóságot és a nyilvántartási számot,
e) az európai gazdasági egyesülés képviseletére jogosult személy vagy szerv nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét), a jogviszony keletkezésének és megszûnésének idõpontját,
f) a telephely magyarországi központi ügyintézésének
helyét,
g) a telephelyet létesítõ okirat keltét,
h) a telephely fõtevékenységét a Központi Statisztikai
Hivatal által kiadott nómenklatúra szerint; hatósági engedélyhez kötött tevékenységi kör esetében – az engedély
megadása után – az engedély számát és érvényességi idõtartamát,
i) a telephely képviseletére jogosultak nevét (cégét) és
lakóhelyét (székhelyét), valamint tisztségét, e jogviszonyuk keletkezésének idõpontját, határozott idõre szóló
képviselet esetében a jogviszony megszûnésének idõpontját is,
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j) a telephely adószámát (közösségi adószámát), valamint statisztikai számjelét,
k) a telephely valamennyi pénzforgalmi számláját, valamint az azokat vezetõ pénzügyi intézmények nevét és
székhelyét,
l) a cégbejegyzési (változásbejegyzési) végzés meghozatalának idõpontját,
m) az l) pontban foglalt végzésnek megfelelõen a cégjegyzékadatok bejegyzésének, illetve törlése bejegyzésének Cégközlönyben történõ közzététele napját.
(3) A külföldi székhelyû európai gazdasági egyesülés
magyarországi telephelye esetében a cégjegyzék szükség
szerint tartalmazza a 25. § a)–b) pontjában foglalt adatokat, valamint ha a külföldi székhelyû európai gazdasági
egyesülés jogutód nélküli megszûnésére irányuló eljárás
indult, az eljárás megindításának és befejezésének idõpontját. A külföldi székhelyû európai gazdasági egyesülés
jogutód nélküli megszûnése esetében a magyarországi telephelyet a cégbíróság törli a cégjegyzékbõl.
(4) A külföldi székhelyû európai gazdasági egyesülés
magyarországi telephelyének bejegyzési kérelméhez a törvény mellékletében felsorolt iratok közül az 1. számú melléklet I. 1. a), 2., 4., 6., 7., 9–12., illetve a 2. számú melléklet I. 1., 2., 3. b), valamint 7. pontja alatt megjelölt iratokat
kell csatolni. Az 1. számú melléklet II. 6. a) pontjában, valamint a 2. számú melléklet II. 3. a)–b) pontjában elõírt iratok csatolására vonatkozó kötelezettség a külföldi székhelyû európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelyének bejegyzése során is megfelelõen irányadó.
(5) A külföldi székhelyû európai gazdasági egyesülés
magyarországi telephelyének nyilvántartásba vételére, illetve nyilvántartására a Fõvárosi Bíróság mint cégbíróság
rendelkezik hatáskörrel és kizárólagos illetékességgel.
(6) Ha a külföldi székhelyû európai gazdasági egyesülés
Magyarországra helyezi át a székhelyét, a bejegyzési kérelem benyújtásával egyidejûleg kezdeményeznie kell a Fõvárosi Bíróságnál a korábban már a cégjegyzékbe bejegyzett magyarországi telephelye önálló nyilvántartásának
megszüntetését is.

2. Cím
A cégjegyzék adataira vonatkozó közös szabályok
30. § (1) A cégjegyzékben szereplõ természetes személy
esetében – ha e törvény másként nem rendelkezik – a cégjegyzéknek tartalmaznia kell e személy anyjának születési
nevét is.
(2) Ha a cég tagja cégjegyzékbe bejegyzett belföldi cég,
fel kell tüntetni annak cégjegyzékszámát is.
31. § (1) A cégjegyzékben a lakóhelyet, illetve székhelyet (telephelyet, fióktelepet) az irányítószám, helység,
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utca, házszám, emelet, ajtószám (vagy helyrajzi szám) feltüntetésével kell megjelölni. Amennyiben a cégjegyzékbe
bejegyzett külföldi személy Magyarországon is rendelkezik lakóhellyel, a cégjegyzéknek az erre vonatkozó adatokat is tartalmaznia kell.
(2) Ha a bejegyzési kérelemben külföldi jogi személy
vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság szerepel,
vagy a bejegyzési kérelemben feltüntetett külföldi természetes személy nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, a bejegyzési kérelemben kézbesítési megbízottat
kell megjelölni. A kézbesítési megbízott magyarországi
székhellyel rendelkezõ szervezet, illetve állandó lakóhellyel rendelkezõ természetes személy egyaránt lehet.
Kézbesítési megbízotti feladatot a cég tagjai (részvényesei), vezetõ tisztségviselõi, valamint felügyelõbizottsági
tagjai nem láthatnak el. A bejegyzési kérelemhez mellékelni kell a kézbesítési megbízott megbízására, illetve a
megbízatás elfogadására vonatkozó teljes bizonyító erejû
magánokiratot.
(3) A kézbesítési megbízott feladata, hogy a bíróságnak,
illetve más hatóságnak a cég mûködésével összefüggésben
keletkezett, a külföldi személy részére kézbesítendõ iratokat átvegye, és azokat a megbízó részére továbbítsa. A bíróság vagy más hatóság által a kézbesítési megbízottnak
megküldött okirat esetében vélelmezni kell, hogy az okirat
a kézbesítési megbízottnak történõ szabályszerû kézbesítést követõ tizenötödik napon a külföldi személy számára
ismertté vált.

IV. Fejezet
A CÉGBEJEGYZÉSI
ÉS A VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁS
1. Cím
Közös szabályok
32. § (1) A cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás
nemperes eljárás, amelyre a Polgári perrendtartásról szóló
1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) szabályait – ha
e törvény másként nem rendelkezik – megfelelõen alkalmazni kell, szünetelésnek azonban nincs helye. Az eljárás
felfüggesztésére változásbejegyzési eljárásban kerülhet
sor, illetve a cég bejegyzése esetén akkor, ha átalakulás bejegyzése történik, illetve a bejegyzési eljárás folyamata
alatt törvényességi felügyeleti kérelmet nyújtanak be.
(2) Az eljárás során csak okirati bizonyítás folytatható le.
(3) Az eljárás során költségmentesség, illetve illeték- és
költségfeljegyzési jog nem engedélyezhetõ.
(4) A cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban a
jogi képviselet kötelezõ.
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33. § (1) A cég adatainak a cégjegyzékbe történõ bejegyzése – ha törvény eltérõen nem rendelkezik – kérelemre történik.
(2) A cégbejegyzésre (változásbejegyzésre) irányuló
kérelmet a cég szervezeti képviselõje jogi képviselõ útján
köteles elõterjeszteni.
(3) A cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem az elsõfokú határozat meghozataláig visszavonható. Ebben az
esetben a cégbíróság az eljárást megszünteti. A cég bejegyzésére irányuló kérelem visszavonása esetében az elõtársaság megszüntetésérõl vagy a létesítõ okirat módosításáról szóló okiratot, ha pedig a változásbejegyzési kérelem
a legfõbb szerv határozatán alapult, a kérelem visszavonásához a legfõbb szerv erre vonatkozó határozatát kell csatolni.
34. § (1) Kötelezõ cégbejegyzés esetén a bejegyzési kérelem elõterjesztésének határideje – ha törvény kivételt
nem tesz – a létesítõ okirat aláírásától, illetve elfogadásától
számított harminc nap. Ha a cég alapításához hatósági engedély szükséges, a bejegyzési kérelem elõterjesztésének
határideje az engedély kézhezvételétõl számított tizenöt
nap.
(2) A cégbíróság 50 000 Ft-tól 500 000 Ft-ig terjedõ
pénzbírsággal sújthatja azt, aki az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségét késedelmesen teljesíti.
35. § (1) A cégbejegyzésre (változásbejegyzésre) irányuló
kérelmet a cég székhelye szerint illetékes cégbíróságon a
cégformának megfelelõ, a jogi képviselõ által aláírt papír
alapú, vagy elektronikus nyomtatványon kell – e törvényben
meghatározott módon és a mellékletekkel együtt – elõterjeszteni.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell az adott cégformára
vonatkozóan e törvényben meghatározott adatokat, kivéve
azokat, amelyeket a cégbíróság hivatalból jegyez be a cégjegyzékbe.

2. Cím
A cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem
elektronikus úton történõ benyújtása
36. § (1) A cég bejegyzése (változásbejegyzése) iránti
kérelem – a cég választása alapján – elektronikus úton is
benyújtható. A cégbírósághoz elektronikus úton benyújtott kérelmek érkezésérõl az e törvényben meghatározott
feltételek fennállása esetén a cégbíróság elektronikus tanúsítványt, illetve változásbejegyzési kérelem esetében
igazolást küld a jogi képviselõnek.
(2) A cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás során
– ha törvény eltérõen nem rendelkezik – az elektronikus
úton küldött okiratokat minõsített elektronikus aláírással
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és idõbélyegzõvel kell ellátni, oly módon, hogy az idõbélyegzõ alapján a minõsített elektronikus aláírás használatára való jogosultság – okirat aláírásának idõpontjában
való – fennállása megállapítható legyen. A cégbíróság által küldött elektronikus okirat közokiratnak minõsül.
(3) Elektronikus cégeljárás esetén a cégbíróság a cégre
vonatkozó iratokat elektronikus okirat formájában tartja
nyilván.
(4) A bejegyzési kérelem elõterjesztõje – választása
alapján – az adóhatóság, illetve a Központi Statisztikai
Hivatal által vezetett nyilvántartáshoz szükséges – külön
törvényben rögzített – további adatokat az elektronikus
úton benyújtott bejegyzési (változásbejegyzési) kérelemmel együtt elõterjesztve a Cégszolgálat útján juttathatja el
az illetékes szervezethez. Az ilyen módon továbbított adatok nem képezik a cégnyilvántartás részét.
(5) Ha törvény a cégirat cégbírósághoz történõ benyújtására közvetlenül valamely személyt kötelez, e személy a
kötelezettségét jogi képviselõ közremûködésével elektronikus úton is teljesítheti. Az eljárásra egyebekben a
37–38. §-ok rendelkezései megfelelõen alkalmazandók.
(6) E §, valamint a 37–40. § rendelkezései csak az elsõfokú eljárásban alkalmazhatók.
37. § (1) A jogi képviselõ feladata az általa készített okiratok mellett a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem mellékletét képezõ, nem általa készített okiratok (pl.
tulajdoni lap másolata, hatósági engedély, a hitelintézet
igazolása a pénzbetétek befizetésérõl) elektronikus okirati
formába történõ átalakítása is. A hatóságok, pénzügyi intézmények vagy más szervek által kiadott – törvény eltérõ
rendelkezésének hiányában – minõsített elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentum közvetlenül csatolható a kérelemhez.
(2) A jogi képviselõ az eredetileg nem elektronikus formában készült okiratok (hiteles másolatuk) megõrzésérõl
az ügyvédi törvényben, illetve a közjegyzõkrõl szóló törvényben szabályozott módon gondoskodik. A jogi képviselõ köteles a papíralapú okiratot a cégbíróság felhívására
bemutatni az elektronikus okirattal való egyezõség megállapítása érdekében, ha e tekintetben a cégbíróságnak alapos kétsége merül fel. Az országos ügyvédi levéltárban elhelyezett okiratok bemutatásáról a Magyar Ügyvédi Kamara, a közjegyzõi levéltárban elhelyezett okiratok bemutatásáról pedig a közjegyzõi levéltár vezetõje gondoskodik.
(3) A bejegyzési (változásbejegyzési) kérelmet és annak
mellékleteit a jogi képviselõ elektronikus okirat formájában, elektronikus úton a Cégszolgálathoz küldi meg. A bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem benyújtására vonatkozó határidõk szempontjából a Cégszolgálathoz érkezés
idõpontja irányadó.
(4) Az eljárási illetéket és a közzétételi költségtérítést
elektronikus úton kell megfizetni a bejegyzési (változás-
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bejegyzési) kérelem benyújtását megelõzõen, a Cégszolgálat honlapjáról letöltött illeték, valamint költségtérítési
ügyazonosító szám feltüntetésével. Az illetéket a cégbíróságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett illetékbevételi
számlájára, a közzétételi költségtérítést pedig az Igazságügyi Minisztériumnak a Magyar Államkincstárnál vezetett
számlájára kell utalni. Az illeték és a költségtérítés befizetésének összegérõl és idõpontjáról a Magyar Államkincstár – a bejegyzést kérõ jogi képviselõjének minõsített
elektronikus aláírással ellátott kérelmére, amelyben az
ügyazonosító számokat fel kell tüntetni – egy munkanapon
belül elektronikus úton fokozott biztonságú aláírással ellátott igazolást küld. Az igazolásokat a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelemhez mellékelni kell. Az illeték és a
költségtérítés elektronikus úton történõ megfizetésének
részletes szabályait külön jogszabály állapítja meg.
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(3) Az elektronikusan benyújtott cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem vizsgálatára, valamint elbírálására
a 42. §-ban és a 45–61. §-ban foglalt rendelkezéseket megfelelõen alkalmazni kell.

3. Cím
A cégiratok elektronikus úton történõ
nyilvántartása
40. § (1) Ha a cégbíróság a cégiratokat elektronikus okirat formájában tartja nyilván, a nyilvántartásra e § rendelkezéseit is alkalmazni kell.
(2) A cégbíróság az e törvényben elõírt õrzési kötelezettségét maga látja el, vagy annak ellátásával – külön törvény szerinti – archiválási szolgáltatót bíz meg.

38. § (1) A Cégszolgálat az elektronikus okiratot informatikai szempontból (így az elektronikus aláírás hitelessége, az adatok sértetlensége, az idõbélyegzõ dátuma és hitelessége, az elektronikus okirat formátuma tekintetében)
megvizsgálja. Ha a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem informatikai szempontból szabályszerûen került benyújtásra, a Cégszolgálat haladéktalanul továbbítja az illetékes cégbírósághoz. Ha a bejegyzési (változásbejegyzési)
kérelem és mellékletei informatikai szempontból hibásak
vagy hiányosak, a Cégszolgálat az iratokat az erre vonatkozó tájékoztatással továbbítja a cégbírósághoz. Ebben az
esetben a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelmet be nem
nyújtottnak kell tekinteni.

(3) Ha a cégbíróság az õrzési kötelezettségét maga látja el,
az elektronikus okiratot úgy kell megõrizni, hogy az kizárja
az utólagos módosítás lehetõségét, folyamatosan biztosítsa a
jogosultaknak az iratokhoz való hozzáférését, valamint az
elektronikus okirat értelmezhetõségét (olvashatóságát). Az
elektronikus okiratot védeni kell a jogosulatlan hozzáférés,
módosítás, törlés vagy megsemmisítés ellen is.

(2) A Cégszolgálat a kérelem megérkezésérõl, és arról,
hogy azt milyen tájékoztatással továbbította a cégbírósághoz, a kérelem cégbírósághoz való sikeres továbbításával
egyidejûleg elektronikus igazolást küld a jogi képviselõnek. Az elektronikus igazolást fokozott biztonságú elektronikus aláírással és idõbélyegzõvel kell ellátni.

41. § (1) A cégbejegyzési kérelemhez – e törvényben
meghatározott kivétellel – valamennyi cég esetében csatolni kell a cégforma, illetve a választott cégeljárás szerint
szükséges okiratokat.

39. § (1) A cégbíróságra vonatkozó ügyintézési határidõ
az azt követõ elsõ munkanapon kezdõdik, amikor a Cégszolgálattól az informatikai szempontból szabályszerû bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem a cégbírósághoz
megérkezik. A cégbíróság tanúsítványt, illetve elektronikus igazolást csak az informatikai szempontból szabályszerûen érkezett kérelem alapján ad ki.
(2) A cégbíróság a jogi képviselõvel elektronikus úton
közli a bejegyzési (változásbejegyzési) eljárás során hozott végzéseket. Az elektronikus úton közölt végzést a jogi
képviselõ elektronikus rendszere által kiállított visszaigazolásban megjelölt idõpontban kell kézbesítettnek tekinteni. A tanúsítványt, a bejegyzõ és a bejegyzési kérelmet elutasító végzést a cégbíróság írásban is megküldi. A kézbesítéshez fûzõdõ jogkövetkezmények az elektronikus úton
történõ közléshez fûzõdnek.

4. Cím
A cég bejegyzésére irányuló kérelem elõterjesztése
papír alapú formában

(2) A cégbejegyzési kérelmet egy példányban kell benyújtani, a mellékletek pedig fajtánként legalább két példányban, a létesítõ okirat és az aláírási címpéldány pedig
legfeljebb öt példányban nyújtható be a cégbírósághoz. A
mellékletek egy eredeti példánya a cégbejegyzést követõen a cégiratok között marad, a cég létesítésére vonatkozó
okirat, illetve az aláírási címpéldányok esetleges további
példányait pedig a cégbíróság – bejegyzési záradékkal ellátva – a cégbejegyzésre vonatkozó végzéssel együtt kézbesíti a bejegyzést kérõnek.
42. § (1) A cégbejegyzési kérelemhez csatolható a cégjegyzékbe bejegyzendõ adatoknak és a cégiratoknak az
Európai Unió bármely hivatalos nyelvén készült hiteles
fordítása. A cégbíróság ebben az esetben a cégjegyzék
adatait és a cégiratokat a cég által választott hivatalos nyelven is nyilvántartja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben legalább a cégjegyzékbe bejegyzendõ adatok és a létesítõ okirat hiteles fordítását csatolni kell.
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(3) Ha a magyar nyelvû cégjegyzékbe bejegyzett adat,
illetve cégirat és annak hiteles fordítása egymástól eltér, a
cég harmadik személlyel szemben nem hivatkozhat a hiteles fordításra. Harmadik személy azonban hivatkozhat a
hiteles fordításra, kivéve, ha a cég bizonyítja, hogy a harmadik személy a cégjegyzékbe bejegyzett – magyar nyelven nyilvántartott –, a fordításban szereplõtõl eltérõ adatot
vagy cégiratot ismerte.

lem valamennyi mellékletét elektronikus okirattá kell alakítani, a (3) bekezdésben meghatározott határidõn belül.

43. § A cégbejegyzésre irányuló eljárás illetékét és a
közzétételi költségtérítést a bejegyzési kérelem benyújtását megelõzõen a Magyar Államkincstár elektronikus fizetési rendszerén keresztül, elektronikus úton is meg lehet fizetni. Ennek során a 37. § (4) bekezdésében foglaltakat
kell alkalmazni.

A cég bejegyzésére irányuló kérelem
hiánypótlás nélküli elutasítása

5. Cím
A cégbíróság feladata a cég bejegyzésére irányuló
kérelem benyújtását követõen
44. § (1) A cégbejegyzési kérelem cégbírósághoz érkezésekor a cég nevét és székhelyét elektronikus úton rögzíteni kell, egyidejûleg a cég az azonosítására, illetve valamennyi más cégtõl való megkülönböztetésére alkalmas
cégjegyzékszámot kap, amelyet ettõl kezdõdõen az iratain
fel kell tüntetnie. A cégbíróság az érintett szervezetektõl
– az erre a célra létrehozott elektronikus rendszer útján –
beszerzi, és ezáltal a cégjegyzékben rögzítésre kerül a cég
adószáma (ideértve a közösségi adószámot is), valamint
statisztikai számjele. Az érintett szervezetek kötelesek
ezeket az adatokat haladéktalanul a cégbíróság rendelkezésére bocsátani. A cégbíróság ennek érdekében a cég
neve, székhelye, cégjegyzékszáma mellett az állami adóhatósággal e törvény 1. számú melléklete I. 12. pontja szerinti nyilatkozatot, valamint ha a cég átalakulással jön létre, az erre vonatkozó adatokat, a Központi Statisztikai Hivatallal pedig a cég fõtevékenységét is közli.
(2) Ha a cégbejegyzési kérelem benyújtása a cégbíróságon történik, a kérelmet benyújtó személy a cég nevét,
székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, valamint statisztikai számjelét tartalmazó tanúsítványt kap.
(3) A cégbejegyzési kérelem érkezését követõen, legkésõbb két munkanapon belül a bejegyzési kérelemnek az
(1) bekezdésben meghatározottakon túlmenõ valamennyi
további adatát is elektronikus úton rögzíteni kell. A bejegyzési kérelem adatai mellett a „bejegyzés alatt” megjegyzést kell feltüntetni. A bejegyzési kérelem adatait a
cégbíróság elektronikus úton továbbítja az (1) bekezdésben meghatározott szervezetek számára.
(4) Korlátolt felelõsségû társaság és részvénytársaság
bejegyzésére irányuló kérelem esetén, a bejegyzési kére-

(5) Az elektronikus okirattá alakított cégiratokat a cégbíróság elektronikus okirat formájában is nyilvántartja
(40. §).

6. Cím

45. § (1) A cégbíróság a cégbejegyzési kérelmet az érkezését követõen, legkésõbb három munkanapon belül formai szempontból megvizsgálja.
(2) Ha a cégbejegyzési kérelemhez nem nyújtották be a
nyomtatványt vagy e törvény 1. számú mellékletében felsorolt valamennyi szükséges okiratot, illetve az illetéket
vagy a költségtérítést nem vagy csak részben fizették meg,
a cégbíróság a cégbejegyzés iránti kérelmet legkésõbb az
(1) bekezdés szerinti határidõ lejártának napján hiánypótlási eljárás lefolytatása nélkül elutasítja. A végzés ellen benyújtott fellebbezésnek a cég mûködése megszüntetésére
vonatkozó kötelezettség tekintetében nincs halasztó hatálya. A mulasztás miatt igazolási kérelem elõterjesztésének
nincs helye.
(3) Ha a bíróság a cégbejegyzési kérelem, valamint mellékletei megvizsgálására nyitva álló határidõ lejártakor, az
1. számú mellékletben felsorolt okirat hiánya ellenére az
elutasító végzést nem adta ki, a hiányosságok pótlását a
46. §-ban foglaltak szerint kell elrendelnie.
(4) Az (1)–(2) bekezdés szerinti eljárásra bírósági titkár,
fogalmazó vagy bírósági ügyintézõ is önállóan, önálló aláírási joggal jogosult.
(5) Ha a cégbejegyzési kérelmet elutasító végzés közlését követõen nyolc napon belül ismételten kérik a cég bejegyzését, az elutasításhoz fûzõdõ jogkövetkezmények
nem alkalmazhatóak, és a korábbi eljárás során benyújtott
okiratokat ismételten fel lehet használni az új bejegyzési
kérelemhez. A határidõ elmulasztása miatt igazolásnak
nincs helye.

7. Cím
A cég bejegyzésére irányuló kérelem
érdemi vizsgálata; döntés a cégbejegyzési kérelemrõl
46. § (1) A cégbíróság a kérelem érkezését követõen,
legkésõbb nyolc munkanapon belül megvizsgálja, hogy
azok az adatok, amelyeknek bejegyzését az adott cégformára vonatkozóan e törvény elõírja (24–25. § és 27–29. §),
illetve a létesítõ okirat, valamint a bejegyzési kérelem
alapjául szolgáló, az 1–2. számú mellékletben felsorolt,
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kötelezõen, illetve szükség szerint csatolandó egyéb okiratok megfelelnek-e a jogszabályok rendelkezéseinek.
(2) Ha a bejegyzést kérõ nem csatolta a 2. számú mellékletben, illetve a 45. § (3) bekezdése esetén az 1. számú mellékletben felsorolt szükséges iratokat, illetve ha a cégbejegyzési kérelem, valamint mellékletei nem felelnek meg az
(1) bekezdésben foglaltaknak, a cégbíróság elutasítás terhe
mellett hiánypótlásra felhívó végzést ad ki. A hiánypótlásra
felhívó végzést legkésõbb a bejegyzési kérelem érkezésétõl
számított nyolcadik munkanapon meg kell hozni.
(3) A hiánypótlásra felhívó végzés kiadására csak egy
alkalommal kerülhet sor és abban a bejegyzési kérelem valamennyi hiányosságát (hibáját) meg kell jelölni. A hiánypótlásra megfelelõ határidõt kell biztosítani, amely azonban legfeljebb negyvenöt nap lehet.
(4) A bíróság számára meghatározott ügyintézési határidõ számításakor a hiánypótlásra felhívó végzés postára
adásától vagy a végzés átadásától a hiányok pótlásáig eltelt idõ nem vehetõ figyelembe.
(5) Ha a bejegyzést kérõ a hiánypótlási határidõt elmulasztotta, vagy a hiánypótlást hiányosan, illetve hibásan
terjesztette elõ, a cégbíróság a cég bejegyzési kérelmét
végzéssel elutasítja. A hiánypótlás késedelmes vagy hiányos teljesítése miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A
cég a hiánypótlásra felhívó végzésben feltüntetett hiányokat a fellebbezési eljárásban sem pótolhatja joghatályosan.
(6) A cégbíróság a forgalom biztonsága, a hitelezõi érdekek védelme érdekében – ha e törvény másként nem rendelkezik – köteles legkésõbb a cég bejegyzésére irányuló
kérelem érkezésétõl számított tizenöt munkanapon belül
dönteni a bejegyzésrõl vagy a kérelem elutasításáról.
47. § (1) Ha a cégbíróság a 46. § (6) bekezdésben foglalt
döntési kötelezettségének határidõn belül nem tesz eleget,
a cégbíróság vezetõje a határidõ lejártát követõen, legkésõbb három munkanapon belül intézkedik a bejegyzési kérelem elbírálásáról. Ennek során hiánypótlásra történõ felhívásnak nincs helye.
(2) Ha a bejegyzési kérelem elbírálására az (1) bekezdésben foglaltak alapján nem került sor, a cégbejegyzés az
(1) bekezdésben meghatározott határidõ leteltét követõ
munkanapon a törvény erejénél fogva – a kérelem szerinti
tartalommal – létrejön.
(3) A cégbíróság a cégbejegyzési kérelemrõl hozott határozatot megküldi a bejegyzést kérõnek. A kérelemnek
helyt adó végzést nem kell indokolni.

8. Cím
A cég bejegyzésére irányuló kérelem elbírálása
szerzõdésminta alkalmazása esetén
48. § (1) Ha közkereseti, betéti vagy korlátolt felelõsségû társaság alapításának bejegyzése iránti kérelemhez e
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törvény mellékletében foglalt szerzõdésminta alapján készült létesítõ okiratot csatolnak, az okiraton ezt a körülményt fel kell tüntetni. Ha a bejegyzést kérõ nem nyújtotta
be a 3. számú melléklet I. részében felsorolt, kötelezõen, illetve szükség szerint csatolandó iratokat, a cégbíróság a
45. §-ban foglaltak szerint jár el.
(2) Ha bejegyzést kérõ nem csatolta a 3. számú melléklet II. részében felsorolt szükséges iratokat vagy a 3. számú
melléklet alapján csatolt iratok nem felelnek meg a jogszabályok rendelkezéseinek, a cégbíróság hiánypótlásra felhívó végzést bocsát ki. A hiánypótlási végzés meghozataláról legkésõbb a bejegyzés iránti kérelem érkezésétõl számított öt munkanapon belül határozni kell.
(3) A cégbíróság a szerzõdésminta alapján készült létesítõ okirat vonatkozásában csak azt vizsgálja, hogy a szerzõdésminta kitöltése a jogszabályoknak megfelelõen történt-e meg, és a bejegyzési kérelem az abban foglaltakkal
összhangban áll-e.
(4) A cég bejegyzésére irányuló kérelem érdemi vizsgálatát bírósági titkár, fogalmazó, vagy bírósági ügyintézõ is
önállóan lefolytathatja és a bejegyzési kérelmet elutasító
végzés meghozatalára is önálló aláírási joggal jogosult.
Ugyanez irányadó a többi olyan végzés meghozatalára is,
amely ellen külön fellebbezésnek van helye.
(5) A szerzõdésminta alkalmazásával elõterjesztett bejegyzési kérelmet a cégbíróságnak legkésõbb a bejegyzési
kérelem érkezésétõl számított nyolc munkanapon belül el
kell bírálnia. A bejegyzési kérelem, valamint mellékleteinek vizsgálata során a 41–47. §-ban foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell.
(6) Az (1)–(5) bekezdésében foglaltak megfelelõen
irányadók akkor is, ha a létesítõ okiratát szerzõdésminta
alkalmazásával elkészítõ cég a bejegyzési kérelmét elektronikus úton terjeszti elõ, azonban nem kéri a 49. § szerinti
egyszerûsített cégeljárás lefolytatását.

9. Cím
Az egyszerûsített cégeljárás
49. § (1) Ha a közkereseti, betéti vagy a korlátolt felelõsségû társaság
a) e törvény mellékletében foglalt szerzõdésminta alkalmazásával készíti el a létesítõ okiratát,
b) a 6. §-ban foglaltak alapján névfoglalással él, és
c) a cég bejegyzése iránti kérelmét elektronikus úton
nyújtja be,
a cégbíróság a cég bejegyzésérõl vagy a bejegyzési kérelem elutasításáról a cégbírósághoz történõ érkezését követõ két munkanapon belül – a cég választása szerint – egyszerûsített cégeljárásban határoz.
(2) A bejegyzési kérelemhez csatolt nyomtatványon fel
kell tüntetni, ha a cég egyszerûsített cégeljárás lefolytatá-
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sát kéri. A bejegyzési kérelemhez kötelezõen, illetve szükség szerint csatolandó iratok felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza.
(3) A cégbíróság a bejegyzési kérelmet és mellékleteit
érdemben megvizsgálja. Ha a bejegyzést kérõ nem nyújtotta be a 3. számú mellékletben felsorolt, kötelezõen, illetve szükség szerint csatolandó iratokat, illetve a benyújtott iratok tartalma nem felel meg a jogszabályoknak, a
cégbíróság a bejegyzési kérelmet elutasítja. Az eljárás során hiánypótlásra történõ felhívásra nem kerül sor. Az
ügyintézési határidõ eredménytelen eltelte esetén a cégbejegyzés a következõ munkanapon a törvény erejénél
fogva – a kérelem szerinti tartalommal – létrejön.
(4) Az egyszerûsített cégeljárás során egyebekben a cég
bejegyzésére irányuló, szerzõdésminta alkalmazásával készült és papír alapon benyújtott kérelem elbírálására irányadó szabályokat kell megfelelõen alkalmazni.
(5) Ha a cégbejegyzési kérelmet elutasító végzés közlését követõen nyolc napon belül ismételten kérik a cég bejegyzését, az elutasításhoz fûzõdõ jogkövetkezmények
nem alkalmazhatóak, és a korábbi eljárás során benyújtott
okiratokat ismételten fel lehet használni az új bejegyzési
kérelemhez. A határidõ elmulasztása miatt igazolásnak
nincs helye.

10. Cím
A változásbejegyzési eljárás eltérõ szabályai
50. § (1) A változásbejegyzési eljárásra – az e törvényben foglalt kivételekkel, illetve a (2)–(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel – a cég bejegyzésére vonatkozó eljárás
rendelkezései megfelelõen irányadók.
(2) Az egyszerûsített cégeljárás szabályai (49. §) a változásbejegyzési eljárásban nem alkalmazhatók. Ha a cég
létesítõ okirata szerzõdésminta alapján készült, a változásbejegyzési kérelem esetén az 1. és 2. számú melléklet szerinti iratokat kell csatolni.
(3) A változásbejegyzési kérelem elbírálására egységesen a 46. §-ban meghatározott ügyintézési határidõk vonatkoznak.
(4) Ha a cég létesítõ okirata szerzõdésminta alapján készült, a változásbejegyzési kérelem érdemi vizsgálatát bírósági titkár, fogalmazó vagy bírósági ügyintézõ is lefolytathatja, azonban a változásbejegyzési kérelmet elutasító
végzést, valamint olyan végzést, amely ellen külön fellebbezésnek van helye, csak a cégbíró elõzetes hozzájárulásával hozhat.
(5) Ha a változás (a változással érintett adat) bejegyzése
kötelezõ és a cégbíróság a változásbejegyzési kérelmet elutasítja, ez a jogszabályoknak megfelelõ változásbejegyzési kérelem benyújtása alól nem mentesít.
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(6) Változásbejegyzési kérelem esetén – törvény eltérõ
rendelkezésének hiányában – a 34. § (1) bekezdésében
meghatározott határidõt a változás bekövetkezésétõl kell
számítani.

11. Cím
A létesítõ okirat módosítása
51. § (1) A létesítõ okirat módosítását változásbejegyzési kérelem benyújtásával kell bejelenteni a cégbíróságnak
abban az esetben is, ha a változás a cégjegyzék más adatát
nem érinti.
(2) Ha a létesítõ okirat tartalma változik – akár a létesítõ
okirat külön okiratban történõ módosítása, akár a legfõbb
szerv határozata útján –, a változásbejegyzési kérelemhez
ezen okirat mellett csatolni kell a létesítõ okirat változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét is. Az egységes szerkezetbe foglalt létesítõ okiratban hatályosítani kell
azokat az adatokat is, amelyeket törvény csak alapítás esetén ír elõ a létesítõ okirat tartalmaként (pl. a kft. tagjainak
változása, az új vezetõ tisztségviselõ személye).
(3) Az egységes szerkezetbe foglalt létesítõ okiraton a
jogi képviselõ igazolja, hogy a létesítõ okirat egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítõokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetû okiratból egyértelmûen ki kell tûnnie, hogy az egységes szerkezetû okirat elkészítésére a létesítõ okirat mely
pontjának változása adott okot. Az egységes szerkezetû
okiratot a társaság tagjainak (részvényeseinek) nem kell
aláírniuk.
(4) Ha a cégbíróság a céget a 42. § (1) bekezdése alapján
az Európai Unió valamely hivatalos nyelvén is nyilvántartja, a változásbejegyzési kérelemhez csatolni kell a megváltozott cégjegyzékadatok hiteles fordítását, a létesítõ okirat
tartalmának változása esetén a létesítõ okirat módosításának, illetve a létesítõokirat-változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének hiteles fordítását is.

12. Cím
A létesítõ okirat módosítása szerzõdésmintára
vagy szerzõdésmintáról történõ áttéréssel
52. § (1) Az e törvény mellékletében foglalt szerzõdésminta alkalmazásával készült létesítõ okirat szerzõdésminta alkalmazásával módosítható. Ebben az esetben a megváltozott tartalomnak megfelelõ új szerzõdésmintát kell
kitölteni, mely egyben az egységes szerkezetû létesítõ okiratnak is minõsül.
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(2) A közkereseti, betéti vagy a korlátolt felelõsségû társaság tagjai elhatározhatják, hogy a változásbejegyzési kérelemhez kapcsolódóan – a korábban nem használt – szerzõdésminta alkalmazására térnek át. A döntés meghozatalához az adott társasági forma esetén a létesítõ okirat módosítására irányadó szabályokat kell alkalmazni. Az áttérés elhatározása esetében a megváltozott adatoknak megfelelõ szerzõdésmintát kell kitölteni, amely a korábbi létesítõ okirat helyébe lép. A szerzõdésminta egyben egységes
szerkezetû létesítõ okiratnak is minõsül. A szerzõdésminta
alkalmazására történõ áttérés következtében a cégbíróság
a változásbejegyzési kérelmet, valamint az egységes szerkezetû létesítõ okiratot – az ügyintézési határidõ kivételével – a 48. §-ban foglaltak szerint bírálja el.
(3) Ha a létesítõ okirat szerzõdésminta alkalmazásával
készült, a cég tagjai elhatározhatják, hogy létesítõ okiratuk
módosítása során szerzõdésmintát már nem alkalmaznak.
Ilyenkor új létesítõ okiratot kell készíteni a megváltozott
adatokkal, amely a szerzõdésminta alkalmazásával készült
létesítõ okirat helyébe lép, és amely egyben egységes szerkezetû létesítõ okiratnak is minõsül. A döntéshozatalra a
(2) bekezdésben foglalt szabályok irányadók. A szerzõdésminta alkalmazásáról történõ áttérés következtében a
cégbíróság a változásbejegyzési kérelmet, valamint az
egységes szerkezetû létesítõ okiratot a 46. §-ban foglaltak
szerint bírálja el.
(4) Az (1)–(3) bekezdés szerint elkészített egységes
szerkezetû létesítõ okirat esetében az 51. § (2)–(4) bekezdésében foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell.

13. Cím
A változásbejegyzési kérelemre vonatkozó
egyes rendelkezések
53. § (1) A változást illeték és közzétételi költségtérítés
megfizetése nélkül lehet bejelenteni a cégbíróságon, ha a
változás a cég tevékenységi körét érinti – ideértve a statisztikai nomenklatúra (TEÁOR-számok) változását is –,
illetve, ha a változás állami vagy önkormányzati döntés
alapján a cég székhelyének (telephelyének, fióktelepének)
más megye illetékességi területéhez való csatolására vagy
a cégjegyzékbe bejegyzett helységnév, utcanév, illetve
házszám változására vonatkozik.
(2) Az adószám, valamint a statisztikai számjel változását az azt megállapító szervezet, a cég pénzforgalmi számlájával kapcsolatos változást pedig a számlát vezetõ pénzügyi intézmény közli a cégbírósággal elektronikus úton. A
változás bejegyzése – illeték és közzétételi költségtérítés
megfizetése nélkül – automatikusan, elektronikus úton történik meg.
(3) A cég kérelmére a cégbíróság a cégjegyzéknek és a
cégiratoknak az Európai Unió hivatalos nyelvén történõ
nyilvántartását törli.
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14. Cím

A cég székhelye változásának bejegyzésére
irányuló eljárás
54. § (1) A cég székhelyének más cégbíróság illetékességi területére történõ áthelyezését, mint változást a
korábbi székhely szerinti cégbíróságon kell elõterjeszteni.
A cégbíróság – a székhelyváltozást megelõzõ változásbejegyzési kérelmek elbírálása után – intézkedik az áttételrõl.
(2) A cégbíróság az eredeti cégiratokat küldi meg az új
székhely szerint illetékes cégbíróság részére, amely a cégjegyzék adatait, illetve az elektronikusan nyilvántartott
cégiratokat elektronikus úton veszi át. A cégiratok megküldésével egyidejûleg az áttétel tényét a cégnyilvántartásban fel kell tüntetni.
(3) A cég nyilvántartását a korábbi székhely szerinti
cégbíróságnál csak akkor lehet megszüntetni, ha az új
székhely bejegyzése már megtörtént. Ebben az esetben a
korábbi székhely szerint illetékes cégbíróság a céget a
nyilvántartásából az új székhely bejegyzésének napjával
kivezeti.
(4) Az európai részvénytársaság, illetve az európai szövetkezet székhelyének áthelyezésére irányuló eljárás során a székhelyáthelyezés végrehajtása érdekében a cégbíróság végzésben tanúsítja, hogy a székhelyáthelyezésre
irányuló eljárás a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen
folyt le, és az európai részvénytársaság, illetve az európai
szövetkezet a szükséges intézkedéseket megtette, valamint
a formai elõírásokat teljesítette.
(5) Ha az európai gazdasági egyesülés, az európai részvénytársaság, valamint az európai szövetkezet a székhelyének más tagállamba történõ áthelyezését határozza el,
székhely-áthelyezési tervet kell a cégbírósághoz benyújtania, mely tartalmazza a tervezett új székhelyét. Ezzel egyidejûleg a cégnek a székhely-áthelyezési tervet a Cégközlönyben is közzé kell tennie. A székhelyáthelyezés következtében a cégnek a magyarországi cégjegyzékbõl való
törlésére a másik tagállamban lévõ új székhely cégbejegyzésének az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában történt közzétételét követõen harminc napon belül, hivatalból
kerül sor.

15. Cím
A jogutód nélküli megszûnés bejegyzése iránti eljárás
55. § (1) A cégnek – az egyszerûsített végelszámolás kivételével – tizenöt napon belül változásként be kell jelentenie a cégbíróságnak a végelszámolás megindítását. Törvényben meghatározott esetekben a cégbíróság hivatalból
rendeli el a végelszámolást és az ezzel összefüggõ cégjegyzékadat változásokat is hivatalból jegyzi be a cégjegy-
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zékbe. A hivatalból kijelölt végelszámoló az aláírási címpéldányát jogi képviselõ közremûködése nélkül, a kirendelésétõl számított tizenöt napon belül köteles benyújtani
a cégbíróságnak. A végelszámolás lefolytatásának és a
végelszámolással kapcsolatos változások bejegyzésének
részletes szabályait a VIII. Fejezet tartalmazza.

határozott idõpont nem lehet késõbbi, mint a kérelem cégbírósághoz történt benyújtását követõ kilencvenedik nap,
illetve nem lehet korábbi, mint a cégbejegyzés napja. Ha a
cég által meghatározott idõpont a cégbejegyzés napját
megelõzné, a cégbíróság az átalakulás idõpontjaként a
cégbejegyzés napját tünteti fel.

(2) A végelszámolás alatt álló cég cégjegyzékadatainak
változásait a végelszámoló, a felszámolás alatt álló cég
– ideértve a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepét
is – cégjegyzéke adatainak változásait pedig a felszámolóbiztos köteles bejelenteni a cégbíróságnak.

(3) A cégforma változása esetén a cég átalakulását a létesítõ okirat aláírásától, illetve elfogadásától számított hatvan napon belül kell bejelenteni a jogelõd cég székhelye
szerint illetékes cégbíróságnak. Ezzel egyidejûleg kérni
kell a jogelõd cég törlését is.

(3) A kijelölt felszámolóbiztos az aláírási címpéldányát
jogi képviselõ közremûködése nélkül, a kirendelésétõl
számított tizenöt napon belül köteles benyújtani a cégbíróságnak.

(4) A cégformaváltozásról a jogelõd cég székhelye szerinti cégbíróság dönt. A cégbíróság a jogelõd céget – a jogutódra történõ utalással – törli, egyúttal a jogutód céget a
cégjegyzékbe bejegyzi. Ezt követõen szükség szerint rendelkezik a cégiratoknak a jogutód cég székhelye szerint
illetékes cégbírósághoz való megküldésérõl.

56. § (1) A külföldi székhelyû vállalkozás magyarországi fióktelepének és az európai gazdasági egyesülés telephelyének megszüntetése iránti kérelmet a cégnek változásként kell a cégbírósághoz benyújtania.
(2) A fióktelep törlésére – amennyiben a fióktelep nem
fizetésképtelen – végelszámolás lefolytatása nélkül kerül
sor, azt követõen, hogy a cég a törléshez szükséges, a rá
vonatkozó anyagi jogszabályban meghatározott feltételek
meglétét igazolta.
(3) Külföldi székhelyû vállalkozás magyarországi fióktelepe, valamint európai gazdasági egyesülés telephelye
esetén a cégnek változásként be kell jelentenie azt is, ha a
külföldi vállalkozás ellen indult fizetésképtelenség megállapítása iránti eljárás (csõd-, illetve felszámolási eljárás)
vagy végelszámolás.
(4) Ha a külföldi székhelyû vállalkozás megszûnt és ezt
megelõzõen, erre figyelemmel a (3) bekezdésben meghatározottak nem kérték az (1)–(2) bekezdés szerint a megszüntetést, illetve a törlést, a cégbíróság a (3) bekezdésben
megjelölt szervezetet hivatalból törli a cégnyilvántartásból.
(5) Az (1)–(4) bekezdésben foglaltak megfelelõen
irányadók a külföldiek magyarországi kereskedelmi képviseletének törlésére is.

16. Cím
A cég átalakulásának bejegyzése iránti eljárás
57. § (1) Átalakulás (cégformaváltás, egyesülés, szétválás) esetén a kérelem elbírálására nyitva álló határidõ harminc munkanap, amely akkor kezdõdik, amikor az átalakulásban részt vevõ valamennyi cég cégirata az eljárásra
illetékes cégbíróság rendelkezésére áll.
(2) Ha az átalakuló cég az átalakulás idõpontját meghatározza, az átalakulás nem a cégbejegyzés napjával, hanem
a cég által megadott napon következik be. A cég által meg-

58. § (1) Az összeolvadás bejegyzése iránti kérelmet a
jogutód cég székhelye szerint illetékes cégbíróságon kell
elõterjeszteni a jogutód cég létesítõ okiratának aláírásától,
illetve elfogadásától számított hatvan napon belül. Egyidejûleg kérni kell a jogelõd cégek törlését is. A kérelemben fel kell tüntetni valamennyi összeolvadó cég székhelyét és cégjegyzékszámát.
(2) Ha az összeolvadó cégek székhelye a jogutód cég
székhelyétõl eltérõ cégbíróság illetékességi területén van,
a jogutód cég székhelye szerint illetékes cégbíróság megkeresésére a jogelõd(ök) székhelye szerinti cégbíróság intézkedik a cégiratoknak a jogutód cég székhelye szerinti
cégbírósághoz való megküldésérõl. Ezzel egyidejûleg a
cégnyilvántartásban az iratok megküldésének tényét rögzíti. Ezt megelõzõen soron kívül döntenie kell a még folyamatban lévõ változásbejegyzési kérelmekrõl.
(3) Az összeolvadás bejegyzésére a jogutód cég székhelye szerinti cégbíróság illetékes, amely egyben törli a jogelõdöket a cégjegyzékbõl a jogutódra történõ utalással.
59. § (1) A beolvadás bejegyzése iránti kérelmet az átvevõ cég székhelye szerinti cégbíróságon kell elõterjeszteni, az átvevõ cég létesítõ okirata módosításának aláírásától, illetve elfogadásától, ennek hiányában az egyesülési
szerzõdés jóváhagyásától (aláírásától) számított hatvan
napon belül. Egyidejûleg kérni kell a jogelõd beolvadó
cég(ek) törlését is. A kérelemben fel kell tüntetni valamennyi beolvadó cég székhelyét és cégjegyzékszámát.
(2) Ha a beolvadó cég(ek) székhelye az átvevõ cég székhelyétõl eltérõ cégbíróság illetékességi területén van, az
átvevõ cég székhelye szerint illetékes cégbíróság megkeresésére a beolvadó cég(ek) székhelye szerinti cégbíróság
intézkedik a cégiratoknak az átvevõ cég székhelye szerinti
cégbírósághoz való megküldésérõl. Ezzel egyidejûleg a
cégnyilvántartásban az iratok megküldésének tényét rögzíti. Ezt megelõzõen a beolvadás elhatározása elõtt be-
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nyújtott változásbejegyzési kérelmekrõl soron kívül rendelkeznie kell.
(3) A beolvadás elbírálására az átvevõ cég székhelye
szerinti cégbíróság illetékes. A cégbíróság bejegyzi az átvevõ cég cégjegyzékében a beolvadással bekövetkezett
változásokat, egyben törli a cégjegyzékbõl a beolvadó cégeket, a jogutódra történõ utalással.
60. § (1) Ha az európai részvénytársaság alapítása beolvadással történik, és ennek folytán az átvevõ részvénytársaság cégformája európai részvénytársaság cégformára
változik, a cégbíróság az európai részvénytársaságot az új
cégformának megfelelõen új cégjegyzékszámmal jegyzi
be. Az átvevõ cég korábbi, illetve az új cégforma szerinti
cégjegyzékében utalni kell arra, hogy az átvevõ részvénytársaság a beolvadás során cégformát változtatott. A korábbi cégforma törlése nem jelenti az átvevõ részvénytársaság mint jogi személy megszûnését, illetve új jogi személy létrejöttét.
(2) Ha az európai részvénytársaság átalakulás (egyesülés) útján jön létre, a cég bejegyzése iránti kérelmet a jogutód cég székhelye szerint illetékes cégbíróságnál kell elõterjeszteni. A cégbejegyzés során a jogelõd cégek törlésére
vonatkozó rendelkezéseket csak akkor kell alkalmazni, ha
azok székhelye Magyarországon van.
(3) Az európai részvénytársaság bejegyzése iránti kérelmet az európai részvénytársaságról szóló törvényben meghatározott különleges tárgyaló testület megalakulásától
számított nyolc hónapon belül kell benyújtani. Ha a tárgyalási idõszak meghosszabbodik, a benyújtásra nyitva
álló határidõ a tárgyalási idõszak lejártát követõ hatvan
nap.
61. § (1) A cégek szétválás formájában megvalósuló átalakulása során az 57. § (3)–(4) bekezdésében meghatározott rendelkezést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
soron kívül dönteni kell a jogelõd cég még folyamatban
lévõ változásbejegyzési kérelmérõl és kiválás esetében a
jogelõd cég törlésére nem kerül sor.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt szabályok irányadók abban az esetben is, ha a cég szétválása olyan módon történik, hogy a kivált tagok nem új gazdasági társaságot hoznak létre, hanem már mûködõ gazdasági társaságba lépnek
be tagként (részvényesként). A mûködõ gazdasági társaság cégjegyzékadataiban szükséges esetleges módosításokat a szétváló cég székhelye szerint illetékes cégbíróság
jegyzi be a cégjegyzékbe.

17. Cím
A cég törlése a cégjegyzékbõl
62. § (1) A cég a végelszámolási eljárás lefolytatása
után, illetve – ha a cégformára irányadó törvény ezt meg-
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engedi – ennek hiányában is kérheti a törlését a cégnyilvántartásból. A kérelem elbírálására a változásbejegyzési
kérelem elintézésére vonatkozó rendelkezések megfelelõen irányadók.
(2) A cégbíróság a céget hivatalból törli
a) a felszámolási eljárást lefolytató bíróságnak a cég
megszüntetésérõl szóló, elektronikus úton megküldött jogerõs végzése alapján,
b) a hivatalból elrendelt végelszámolás befejezését
követõen, illetve
c) a törvényességi felügyeleti eljárásban hozott intézkedés vagy megszüntetési eljárás következtében.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott végzések ellen – a
92. § (3) bekezdésben foglalt kivétellel – sem fellebbezésnek, sem felülvizsgálatnak nincs helye.
(4) A cég a cégjegyzékbõl való törléssel szûnik meg. A
cégjegyzék azt is tartalmazza, hogy a törlésre kérelemre
vagy hivatalból került-e sor.

18. Cím
A cégbíróság adatszolgáltatási,
illetve a cég tájékoztatási kötelezettsége
63. § (1) A cégbíróság a cég bejegyzésérõl, a cégnyilvántartásban átvezetett változásokról (pl. a cég székhelyének, a tulajdonosok személyének változásáról), valamint
az eljárás megszüntetésérõl, a bejegyzési kérelem elutasításáról, illetve a cég törlésérõl értesíti a területileg illetékes
gazdasági kamarát, adóhatóságot, valamint a Központi
Statisztikai Hivatalt. A cégbíróság a cég bejegyzésérõl,
székhelyének változásáról, a cég törlésérõl, az eljárás
megszüntetésérõl adatot szolgáltat a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár, továbbá az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság és területi igazgatási szerveik részére. Az értesítést, illetve az adatszolgáltatást a Cégszolgálat elektronikus úton teljesíti.
(2) A korlátolt felelõsségû társaság és a részvénytársaság a bejegyzését követõen írásbeli képviselete, illetve hivatalos levelezése során – ideértve az elektronikus levelezést is –, valamint a honlapján köteles feltüntetni a céget
nyilvántartó cégbíróság nevét, a cég nevét és székhelyét, a
cég cégjegyzékszámát, továbbá szükség szerint a cég felszámolására, illetve végelszámolására utaló toldatot. A
cég – választása szerint – feltüntetheti a jegyzett tõkéjét is.
Ebben az esetben azonban a cégjegyzékben szereplõ jegyzett tõke feltüntetése mellett meg kell jelölni annak ténylegesen rendelkezésre bocsátott összegét is.
(3) Európai gazdasági egyesülés esetében a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenõen a cég írásbeli képviselete,
illetve hivatalos levelezése során azt is fel kell tüntetni, ha
a vezetõ tisztségviselõk képviseleti joga együttes.
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(4) Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepének,
valamint külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviseletének, illetve az európai gazdasági egyesülés
telephelyének írásbeli képviselete, illetve hivatalos levelezése során a külföldi vállalkozásra vonatkozó adatokat
kell feltüntetni a (2)–(3) bekezdésnek megfelelõen. Emellett szerepeltetni kell a fióktelep, valamint a kereskedelmi
képviselet, illetve a telephely cégjegyzékét vezetõ cégbíróság nevét és a cég nevét, székhelyét, valamint cégjegyzékszámát is.

V. Fejezet
JOGORVOSLATOK
1. Cím
A cégbejegyzést (változásbejegyzést) elutasító végzés
elleni fellebbezés
64. § (1) A cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelmet
elutasító, vagy – ha a változásbejegyzési kérelem egyes részei elkülöníthetõk – a változásbejegyzési kérelmet részben elutasító végzés ellen a cég, továbbá az, akire a végzés
rendelkezést tartalmaz – a rendelkezés rá vonatkozó része
ellen, a cég számára nyitva álló határidõn belül – fellebbezéssel élhet.
(2) A hivatalból meghozott bejegyzési végzés ellen
nincs helye fellebbezésnek, illetve felülvizsgálatnak, ha a
bejegyzésre más bíróság vagy hatóság határozata alapján
került sor (26. §).

2. Cím
A cégbejegyzést (változásbejegyzést) elrendelõ végzés
hatályon kívül helyezése iránti per
65. § (1) A kérelemnek helyt adó cégbejegyzési (változásbejegyzési) végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A
végzés vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló iratok
jogszabályba ütközése miatt az ügyész, valamint az, akire
a végzés rendelkezést tartalmaz – a rendelkezés õt érintõ
részére vonatkozóan – pert indíthat a cég ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a cég székhelye szerint illetékes megyei bíróság elõtt. A cég kérelemre történõ törlését
elrendelõ végzés ellen a pert a bíróság által kirendelt ügygondnok ellen kell megindítani.
(2) A per megindításának a végzés Cégközlönyben való
közzétételétõl számított harminc napon belül van helye. A
határidõ elmulasztása jogvesztéssel jár.
(3) A keresetlevélben, illetve az eljárás során csak olyan
jogszabálysértésre lehet hivatkozni, amelyet a cégbejegy-

2006/1. szám

zési (változásbejegyzési) eljárásban a cégbíróságnak észlelnie kellett volna.
66. § (1) Ha a cégbejegyzést (változásbejegyzést) elrendelõ végzés vagy a meghozatala alapjául szolgáló irat jogszabálysértõ, a bíróság megfelelõ határidõ tûzésével felhívja a céget a jogszabálysértõ állapot megszüntetéséhez
szükséges intézkedések megtételére.
(2) Ha az (1) bekezdésben foglalt intézkedések eredményre vezetnek, a bíróság ítéletében a végzést hatályában fenntartja és felhívja a cégbíróságot, hogy törvényességi felügyeleti jogkörében hivatalból jegyezze be
vagy törölje az érintett cégjegyzékadatot, illetve – indokolt
esetben – hívja fel a céget a bejegyzéshez szükséges további adatok bejelentésére, illetve a törvényes állapot helyreállításához szükséges intézkedések megtételére.
(3) Ha a változásbejegyzést elrendelõ végzés hatályon
kívül helyezése iránti perben a jogszabálysértés nem küszöbölhetõ ki, vagy a cég a bíróság felhívásának nem tesz
eleget, a bíróság a végzést, illetve a végzésben szereplõ
többi adattól elkülöníthetõ jogszabálysértõ adatot hatályon kívül helyezi és a (2) bekezdés megfelelõ alkalmazásával jár el azzal, hogy az utóbbi esetben a céggel szemben
törvényességi felügyeleti intézkedés alkalmazását is kezdeményezheti.
67. § Ha a cégbejegyzést (változásbejegyzést) elrendelõ
végzés jogszabálysértõ, azonban a jogszabálysértés csekély jelentõségû és cégjegyzékadatot nem érint, a bíróság
a végzést a jogszabálysértés megállapítása mellett – további intézkedés elrendelése nélkül – hatályában fenntartja.
68. § (1) Ha a perben a felperes a cégbejegyzési (változásbejegyzési) végzés jogszabályba ütközését az alapjául
szolgáló létesítõ okiratnak, illetve módosításának a végzésben foglalt cégjegyzékadattal összefüggõ érvénytelenségére alapítja, a bíróság a per során megkísérli az érvénytelenségi ok kiküszöbölését.
(2) Ha az érvénytelenség oka már nem áll fenn, a végzést hatályában fenntartja és a 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint felhívja a cégbíróságot a szükséges intézkedések megtételére.
(3) Ha az érvénytelenségi ok változatlanul fennáll, a bíróság a változásbejegyzési végzést az ítéletében meghatározott idõponttal hatályon kívül helyezi és a létesítõ okirat
módosítását az ítélethozatalt követõ meghatározott idõpontig hatályossá nyilvánítja. Ez az idõpont nem lehet késõbbi, mint az ítélet jogerõre emelkedésétõl számított kilencven nap. A bíróság ítéletében emellett felhívja a cégbíróságot a 66. § (2) bekezdésében foglalt intézkedések
megtételére.
(4) A cég bejegyzésére vonatkozó végzés teljes hatályon kívül helyezésének, illetve a létesítõ okirat érvénytelensége megállapításának csak a gazdasági társaságokról
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szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 12. §
(4) bekezdésében foglalt érvénytelenségi ok fennállása
esetén van helye. Ebben az esetben a bíróság a 69. § (4) bekezdésében foglaltak szerint jár el. A Gt.-ben nem említett
más érvénytelenségi ok fennállása esetében a bíróság ítéletében az érvénytelenség megállapítása mellett a végzést
hatályában fenntartja és a 66. § (2) bekezdésében foglaltak
szerint felhívja a cégbíróságot a szükséges intézkedések
megtételére.
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foglalt rendelkezések alapján a 69. § (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelelõen kérhetõ. A bíróság eljárása során a 69. § (3) bekezdésben foglalt rendelkezéseket megfelelõen alkalmazni kell.

3. Cím

(2) Ha az érvénytelenség oka nem küszöbölhetõ ki, a bíróság a létesítõ okirat módosításának érvénytelenségét
megállapítja és a létesítõ okirat módosítását ítéletében
megállapított idõpontig hatályossá nyilvánítja. Ez az idõpont nem lehet késõbbi, mint az ítélet jogerõre emelkedésétõl számított kilencven nap. A bíróság ítéletében felhívja
a cégbíróságot a 66. § (2) bekezdésében foglalt megfelelõ
intézkedés megtételére.

A cégalapítás érvénytelenségének
megállapítása iránti per

5. Cím

69. § (1) A cég bejegyzését követõen a cég alapítása érvénytelenségének megállapítása iránt a cég ellen a cég bejegyzését elrendelõ végzés Cégközlönyben történõ közzétételétõl számított hat hónapos jogvesztõ határidõn belül a
cég székhelye szerint illetékes megyei bíróság elõtt indítható per. A perindításra az ügyész, illetve az jogosult, aki
jogi érdekét valószínûsíti.
(2) Perindításnak valamennyi cégforma tekintetében
csak a Gt. 12. §-ának (4) bekezdésében meghatározott érvénytelenségi ok fennállása esetében van helye.
(3) A bíróság a perben megfelelõ határidõ tûzésével felhívja a céget az érvénytelenségi ok megszüntetéséhez
szükséges intézkedések megtételére. Ha az intézkedések
eredményre vezetnek, a bíróság ítéletében csak az érvénytelenség tényét állapítja meg és felhívja a cégbíróságot a
66. § (2) bekezdésében foglalt intézkedések megtételére.
(4) Ha az érvénytelenség oka nem küszöbölhetõ ki vagy
a cég a bíróság felhívásának nem tesz eleget, a bíróság a
cégalapítás érvénytelenségének megállapítása mellett az
ítéletében megállapított idõpontig a létesítõ okiratot hatályossá nyilvánítja. Az ítéletben meghatározott hatályossági idõpont nem lehet késõbbi, mint az ítélet jogerõre emelkedésétõl számított kilencven nap. Emellett felhívja a cégbíróságot, hogy intézkedjen a cég megszûntnek nyilvánításáról és ehhez kapcsolódóan végelszámolási eljárás vagy
felszámolási eljárás lefolytatásáról. A cégbíróság a cég
megszûntnek nyilvánítási idõpontját a bírósági ítéletben
megállapított hatályossági idõponttal azonos idõpontban
határozza meg.

A bejegyzõ végzés hatályon kívül helyezése
és a cégalapítás, valamint létesítõ okirat módosításának
érvénytelensége iránti perek közös szabályai
71. § (1) A cégbejegyzést (változásbejegyzést) elrendelõ végzés hatályon kívül helyezése iránti, illetve a
69–70. §-ban meghatározott perekben a bíróság soron kívül jár el.
(2) Ha a per szétválás folytán létrejött valamely cég ellen indul, a perben a szétváló cég valamennyi jogutódjának perbenállása kötelezõ. A pert a jogelõd cég székhelye
szerint illetékes megyei bíróság elõtt kell megindítani.
(3) A bíróság jogerõs ítéletét meg kell küldeni a cégjegyzéket vezetõ cégbíróságnak, amely gondoskodik a
66. § (2)–(3) bekezdésében, a 67. §-ban, a 68. § (2)–(4) bekezdésében és a 69. § (3)–(4) bekezdésében, valamint
a 70. §-ban megjelölt határozatok rendelkezõ részének
a Cégközlönyben való közzétételérõl.

VI. Fejezet
A TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁS
1. Cím
Általános rendelkezések

A létesítõ okirat módosítása érvénytelenségének
megállapítása iránti per

72. § (1) A törvényességi felügyeleti eljárás célja, hogy
a cégnyilvántartás közhitelességének biztosítása érdekében a cégbíróság intézkedéseivel a cég törvényes mûködését kikényszerítse. Ennek keretében a cégbíróság a törvényben meghatározott esetekben hivatalból jogosult a
cégjegyzékadatnak a cégjegyzékbe való bejegyzésére,
illetve törlésére.

70. § (1) A cég bejegyzését követõen a létesítõ okirat
cégjegyzékadattal össze nem függõ módosítása érvénytelenségének megállapítása a Polgári Törvénykönyvben

(2) A törvényességi felügyeleti eljárás nemperes eljárás,
amelyre a Pp. szabályait – ha törvény másként nem rendelkezik – megfelelõen alkalmazni kell, szünetelésnek azonban nincs helye.

4. Cím
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(3) Az eljárás során – ha e törvény másként nem rendelkezik – csak okirati bizonyításnak, valamint az ügyben
érintettek személyes meghallgatásának van helye.
(4) A törvényességi felügyeleti eljárásban a jogi képviselet nem kötelezõ.
(5) A törvényességi felügyeleti eljárás során hozott jogerõs cégbírósági intézkedéssel az ügyben keletkezett iratok nyilvánossá válnak, továbbá nyilvánosak az ügyben
keletkezett iratok akkor is, ha a cég a cégbíróság felhívására a törvényes mûködését helyreállította. Más esetben az
iratok nyilvánosságára a Pp. rendelkezései vonatkoznak.
73. § (1) E törvénynek a törvényességi felügyeletre vonatkozó rendelkezései az egyes cégformák esetében abban
az esetben is irányadók, ha az adott cégre vonatkozó anyagi jogi szabályok a törvényességi felügyelet jogintézményérõl nem rendelkeznek.
(2) Az adott cégre vonatkozó anyagi jogi szabályok más
szervezet részére is biztosíthatnak – e törvényben foglaltaktól eltérõ – törvényességi felügyeleti jogokat.

2. Cím
A törvényességi felügyeleti eljárásra okot adó
körülmények
74. § (1) Törvényességi felügyeleti eljárásnak van helye, ha
a) a létesítõ okirat vagy annak módosítása, illetve a
cégjegyzékbe bejegyzett adat a bejegyzést megelõzõen
már fennálló ok folytán törvénysértõ,
b) a cégjegyzékbe bejegyzett adat a bejegyzést követõen keletkezett ok miatt törvénysértõ,
c) a létesítõ okirat vagy annak módosítása, illetve a
cégjegyzék nem tartalmazza azt, amit a cégre vonatkozó
jogszabályok kötelezõen elõírnak,
d) a cég a mûködése során nem tartja be a szervezetére
és mûködésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, illetve a létesítõ okiratában foglaltakat,
e) törvény a törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását kötelezõvé teszi.
(2) A cégjegyzékben szereplõ adatokra vonatkozóan
törvényességi felügyeleti eljárást csak az indíthat, aki a
65–70. § alapján perindításra nem jogosult.
(3) Nincs helye törvényességi felügyeleti eljárásnak, ha
az arra vonatkozó igény a 65–70. §-ban meghatározott
vagy más polgári perben, illetve közigazgatási eljárásban
érvényesíthetõ.
(4) A törvényességi felügyelet nem terjed ki a cég gazdálkodásának és döntéseinek gazdasági-célszerûségi
szempontból való felülvizsgálatára.
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75. § (1) A törvényességi felügyeleti eljárás során a cégbíróság hivatalból vagy kérelemre jár el.
(2) A 74. § (1) bekezdésének a), illetve c) pontja alapján
indult ügy elbírálásában nem vehet részt az a cégbíró, aki
az eljárás tárgyává tett ügyben a bejegyzési (változásbejegyzési) végzést hozta.

3. Cím
A cégbíróság eljárása hivatalból
76. § (1) Hivatalból jár el a cégbíróság, ha
a) az eljárás lefolytatásának szükségességérõl, az arra
okot adó körülményrõl hivatalos eljárása során maga szerez tudomást, vagy
b) az eljárást más bíróság kezdeményezi.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben
az eljárás megindításáról és befejezésérõl a cégbíróság a
kezdeményezõt értesíti.
(3) Az (1) bekezdés a) pontja alapján indul meg a törvényességi felügyeleti eljárás akkor is, ha a cégbíróság az
eljárás megindítására okot adó körülményrõl olyan személytõl szerez tudomást, aki az eljárásban kérelmezõként
nem kíván részt venni, vagy jogi érdeke, illetve más feltétel hiányában nem vehet részt a törvényességi felügyeleti
eljárásban.
(4) A hivatalból indult törvényességi felügyeleti eljárásban hozott érdemi határozatokkal szemben a cég jogorvoslattal élhet. Az eljárásban felmerült költségeket (pl. a meghallgatás, a felügyelõbiztos költségeit) az állam elõlegezi.
Amennyiben azonban a törvényességi felügyeleti eljárásban a cég a törvényes mûködést helyreállítja, illetve a cégbíróság a céggel (vezetõ tisztségviselõvel) szemben intézkedést alkalmaz, a felmerült költségek viselésére a céget
kell kötelezni. A költségviselést megállapító végzés ellen
külön fellebbezésnek van helye. Behajthatatlanság esetén
a felmerült költségeket az állam viseli.

4. Cím
A cégbíróság eljárása kérelemre
77. § (1) Kérelemre indul a törvényességi felügyeleti eljárás, ha annak lefolytatását
a) az ügyész,
b) jogszabályban meghatározott feladatainak teljesítése körében
ba) a cég tevékenységének ellenõrzésére jogosult hatóság vagy közigazgatási szerv,
bb) a területileg illetékes gazdasági, illetve szakmai kamara, vagy
c) az kéri, akinek az eljárás lefolytatásához jogi érdeke
fûzõdik és e jogi érdeket valószínûsíti.
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(2) A kérelemnek az ügy elbírálásához szükséges valamennyi tényt, illetve adatot tartalmaznia kell. A törvényességi felügyeleti eljárás során a kérelmezõ a kérelme
elõterjesztésének okát nem változtathatja meg. A törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatásával felmerülõ költségeket a Pp. általános szabályai szerint a kérelmezõ köteles elõlegezni. A költségek viselése csak akkor terheli a
kérelmezõt, ha a kérelme alaptalan volt.
(3) A cégbíróság a kérelmet elutasítja, ha a kérelem nem
felel meg az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek.
(4) Az eljárás során a kérelmezõ a kérelmét bármikor
visszavonhatja. Ilyen esetben az eljárást meg kell szüntetni. Az eljárás során felmerült költségeket a Pp. általános
szabályai szerint a kérelmezõ viseli.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott esetben, illetve ha
a kérelem elutasítására került sor, a cégbíróság az eljárást
hivatalból megindíthatja, ha a törvényességi felügyeleti eljárásnak hivatalból is helye van.
(6) A kérelemre induló törvényességi felügyeleti eljárás
során keletkezett iratokat (beadványokat, határozatokat) a
bíróság megküldi a kérelmezõnek, illetve a cégnek, akik a
törvényességi felügyeleti eljárásban nyilatkozatot tehetnek, illetve az érdemi határozatokkal szemben jogorvoslattal élhetnek.

5. Cím
A cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárása
a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem
elbírálásával egyidejûleg
78. § (1) Törvényességi felügyeleti eljárás a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem elbírálása során, a bejegyzési kérelem tárgyához kapcsolódóan hivatalból nem
indítható. A 77. §-ban foglaltak szerint azonban törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása – ha az a bejegyzési kérelem tárgyához kapcsolódik – a bejegyzési eljárás
alatt is kérelmezhetõ, ha a bejegyzési (változásbejegyzési)
kérelem vagy annak egyes részei, mellékletei jogszabályba ütköznek. Ilyen esetben a 75. § (2) bekezdésében foglalt
kizáró rendelkezést nem kell alkalmazni.
(2) Az (1) bekezdés alapján indult törvényességi felügyeleti eljárásban a cégbíróság a bejegyzési kérelemrõl,
illetve a törvényességi felügyeleti kérelemrõl együttesen
dönt, azonban ilyen esetben a változásbejegyzési kérelem
64. § (1) bekezdése szerinti részben történõ elutasítására
nem kerülhet sor. A bejegyzési kérelemnek helyt adó és
ezáltal a törvényességi felügyeleti kérelmet elutasító végzés ellen fellebbezésnek nincs helye, azonban a 65. §-ban
meghatározott perindítási jog a kérelmezõt is megilleti.
(3) A törvényességi felügyeleti kérelem elbírálására tekintettel a cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás legfeljebb hatvan napra felfüggeszthetõ.
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6. Cím

A törvényességi felügyeleti eljárás megindításának
határideje, lefolyása
79. § (1) A cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárását az arra okot adó körülményrõl való tudomásszerzéstõl
számított harminc napon belül, illetve az eljárásra okot adó
körülmény bekövetkezésétõl számított egyéves jogvesztõ
határidõn belül lehet kérni. Ha a cég valamely jogszabálysértõ helyzetet vagy állapotot nem szüntet meg, az eljárás
megindítása mindaddig kérhetõ, amíg ez a helyzet vagy állapot fennáll.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak irányadók abban az
esetben is, amikor a cégbíróság hivatalból indítja meg a
törvényességi felügyeleti eljárást, azzal az eltéréssel, hogy
kivételesen indokolt esetben az eljárás a törvénysértõ cégjegyzékadat kiküszöbölése érdekében az egyéves határidõt követõen is megindítható.
(3) A törvényességi felügyeleti eljárást addig kell folytatni, amíg a törvényes állapot, illetve a cég törvényes mûködése helyre nem áll.
80. § (1) A törvényességi felügyeleti eljárás megindítása esetén a cégbíróság a jogkövetkezményekre történõ figyelmeztetéssel és az eljárás alapjául szolgáló jogszabálysértés pontos megjelölésével felhívja a céget, hogy a végzésben meghatározott, legfeljebb harmincnapos határidõn
belül – mely az eljárás okától függõen a cégnek a határidõ
lejárta elõtt benyújtott kérelmére egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható –
a) írásban nyilatkozzon arról, hogy vitatja-e a kérelemben, illetve a végzésben foglaltakat, illetve
b) ha nem vitatja a kérelemben vagy a végzésben foglaltakat, úgy a törvénysértõ állapotot szüntesse meg.
(2) A törvényességi felügyeleti eljárás során a cégbíróság a kérelmezõt, és a cég képviselõjét, tagját személyesen
meghallgathatja vagy tõlük írásbeli nyilatkozatot kérhet.
A cég képviselõjének vagy tagjának elérhetõsége céljából
szükség esetén megkeresi a Belügyminisztérium Központi
Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatalát. A
cégbíróság eljárása során hivatalból is beszerzi az írásbeli
bizonyítékokat, illetve tisztázza azokat a körülményeket,
adatokat és tényeket, amelyek a jogszabálysértõ állapot
megszüntetéséhez szükségesek.
(3) A cégbíróság a törvényességi felügyeleti eljárást
megszünteti, ha az eljárás eredményeként a cég a törvénysértõ állapotot megszüntette, illetve a törvényes mûködését helyreállította.
(4) A cégbíróság a kérelmet elutasítja, ha megállapítja,
hogy a kérelemben jelzett jogsértés nem áll fenn. A hivatalból indult törvényességi felügyeleti eljárást meg kell
szüntetni, ha az eljárás lefolytatása alapján a cégbíróság
megállapítja, hogy a törvénysértõ állapot nem áll fenn.
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7. Cím
A cégbíróság intézkedései

81. § (1) A törvényes állapot helyreállítása érdekében a
cégbíróság az intézkedésre okot adó körülménytõl, illetve
annak súlyától függõen a következõ intézkedéseket hozhatja:
a) ha a 80. § (1) bekezdésében foglaltak ellenére a törvénysértõ állapot változatlanul fennáll, a jogkövetkezményekre történõ figyelmeztetéssel ismételten felhívja a céget, hogy a végzésben meghatározott határidõn belül állítsa helyre a törvényes mûködését, és errõl tájékoztassa a
cégbíróságot,
b) a céget, illetve ha megállapítható, hogy a törvényességi felügyeleti eljárásra a vezetõ tisztségviselõ
adott okot, a vezetõ tisztségviselõt 100 000 Ft-tól 10 millió Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtja,
c) megsemmisíti a cég által hozott jogszabálysértõ
vagy a cég létesítõ okiratába ütközõ határozatot, és szükség esetén megfelelõ határidõ kitûzésével új határozat hozatalát írja elõ,
d) ha a cég törvényes mûködése a legfõbb szervének
összehívásával elõreláthatólag helyreállítható, összehívja
a cég legfõbb szervét, vagy ennek a feladatnak a végrehajtására – a cég költségére – megfelelõ személyt vagy szervezetet rendel ki,
e) ha a cég mûködése törvényességének helyreállítása
más módon nem biztosítható – legfeljebb kilencven napra –
felügyelõbiztost rendel ki.
(2) A cégbíróság az (1) bekezdésben meghatározott intézkedéseket együttesen, illetve az (1) bekezdés b) pontjában foglalt intézkedést ismételten is alkalmazhatja.
(3) A cégbíróságnak a 80. § (1) bekezdésében foglalt
végzés kiadását követõen – ha a jogszabálysértõ helyzet
vagy állapot nem szûnt meg – az (1) bekezdésben foglalt
valamelyik intézkedést az eljárás megindulásától számított kilencven napon belül alkalmaznia kell. A jogszabálysértõ helyzet vagy állapot kiküszöbölésére felhívó végzések kiadásától a végzésben meghatározott határidõ lejártáig eltelt idõt az intézkedésre elõírt határidõ számítása során nem lehet figyelembe venni. Az egyes jogerõs törvényességi felügyeleti intézkedések között hat hónapnál
hosszabb idõ nem telhet el.
(4) Ha a cég nem tesz eleget a törvénysértõ állapot megszüntetése kapcsán a változásbejegyzési kérelem elõterjesztésére vonatkozó kötelezettségének, a cégbíróság az
(1) bekezdésben foglalt intézkedések alkalmazása mellett
a jogszabálysértõ adatot hivatalból törölheti a cégjegyzékbõl.
(5) A cégbíróság az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt intézkedést megfelelõen alkalmazhatja a minõsített
többséget biztosító befolyás megszerzõjével szemben is,
ha az a befolyás megszerzésére vonatkozó bejelentési kötelezettségét késedelmesen teljesíti vagy elmulasztja.
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(6) Ha a törvényes mûködés a cégbíróság által tett intézkedés ellenére nem áll helyre, a cégbíróság a céget megszûntnek nyilvánítja.

8. Cím
A felügyelõbiztos jogköre
82. § (1) Ha a cégbíróság a 81. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltak szerint kérelemre vagy hivatalból végzésében felügyelõbiztost rendel ki, e végzésben meghatározza
a felügyelõbiztos feladatkörét. A cég vezetõ tisztségviselõi a hatáskörüket csak a felügyelõbiztos részére biztosított
jogok megsértése nélkül gyakorolhatják. A cégbíróság felügyelõbiztosként a cégtõl független, arra alkalmas személyt jelölhet ki az állami szerv vagy kamara által vezetett
névjegyzékben szereplõ személyek közül (pl. ügyvéd,
közvetítõ, könyvvizsgáló, igazságügyi szakértõ), feltéve,
hogy ez a személy a megbízatást elvállalja. A felügyelõbiztos a mûködése során az adott helyzetben általában elvárható gondossággal köteles eljárni. A kötelezettségeinek megszegésével okozott kárért a polgári jogi felelõsség
általános szabályai szerint felel.
(2) Nem lehet felügyelõbiztos, akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], illetve élettársa a cég tagja
(részvényese), vezetõ tisztségviselõje, felügyelõbizottsági
tagja vagy könyvvizsgálója, valamint az, aki a céggel azonos tevékenységet folytató más cégben vezetõ tisztségviselõ.
(3) A felügyelõbiztos feladata a cég törvényes mûködésének helyreállításához szükséges intézkedések megtétele.
Ennek érdekében a vezetõ tisztségviselõktõl, illetve a cég
vezetõ állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet. A
felügyelõbiztos a cég üzleti titkait köteles megõrizni és a
birtokába jutott információkról csak a cégbíróságot tájékoztathatja. A felügyelõbiztos a cégbíróság felhívására,
a bíróság által megadott határidõn belül és módon köteles
tevékenységérõl beszámolni.
(4) Ha a törvényességi felügyeleti eljárásnak az az oka,
hogy a cégnek nincs megválasztott vezetõ tisztségviselõje,
a felügyelõbiztos – a cégbíróság végzésében meghatározottak szerint – a vezetõ tisztségviselõ jogkörét gyakorolja. Erre tekintettel a cégbíróság a felügyelõbiztost – szükség esetén a korábbi vezetõ tisztségviselõ törlésével egyidejûleg – a cégjegyzékbe hivatalból bejegyzi. A címpéldány csatolására az 55. § (3) bekezdés rendelkezései megfelelõen irányadók. Ha a felügyelõbiztos kirendelése a cég
tagja (részvényese) kérelmére történt, a cégbíróság feljogosíthatja a felügyelõbiztost arra is, hogy betekintsen a cég
könyvvezetésébe, szerzõdéseit, bankszámláit megvizsgálhassa.
(5) A cég vezetõ munkavállalói, illetve tagjai kötelesek
a felügyelõbiztos részére minden olyan eszközt, iratot,
illetve információt biztosítani, amely hozzásegíti ahhoz,
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hogy a vezetõ tisztségviselõi feladatait elláthassa. A felügyelõbiztos kérelmére a cégbíróság a felügyelõbiztos tevékenységét akadályozó személyt a Pp. 120. §-ában meghatározott pénzbírsággal sújtja. A pénzbírság többször is
kiszabható.

(2) A cég megszûntnek nyilvánítására a cégbíróság által
meghozott elsõ eredménytelen intézkedést követõen is sor
kerülhet, ha a cégbíróság úgy ítéli meg, hogy a törvényes
mûködés helyreállítására elrendelhetõ további intézkedések sem vezetnének eredményre.

(6) Ha a felügyelõbiztos kirendelésére a cég tagja (részvényese) kérelmére került sor, a felügyelõbiztos a vezetõ
tisztségviselõ jogkörében a halaszthatatlan intézkedések
megtételére is jogosult. Szerzõdést azonban csak akkor
köthet, követelést csak akkor ismerhet el, illetve jogról
csak akkor mondhat le, ha ezáltal az általa képviselt céget
nyilvánvaló károsodástól óvja meg.

(3) A cég bejegyzésére vonatkozó végzéssel kapcsolatos törvényességi felügyeleti eljárás nem vezethet a cég
megszûntnek nyilvánításához, kivéve, ha a cég alapítása
bûncselekménnyel vagy bûncselekmény elkövetése érdekében történt és ez a tény jogerõs bírósági ítélet alapján
megállapítható. A bíróság a jogerõs ítéletét megküldi a
cégbíróságnak, mely az ítélet kézbesítésétõl számított hatvan napon belül a céget megszûntnek nyilvánítja, kivéve,
ha megállapítható, hogy az alapítók már nem szerepelnek a
cégjegyzékben és a cég mûködése törvényes.

83. § (1) A felügyelõbiztos jogszabálysértõ vagy a cég,
annak tagjai (részvényesei), hitelezõi vagy más személy
jogos érdekét sértõ tevékenysége vagy mulasztása miatt a
sérelmet szenvedett személy vagy szervezet a tudomásszerzéstõl számított nyolc napon belül, de legfeljebb a felügyelõbiztos kirendelésének idõtartama alatt a cégbíróságnál kifogással élhet. Ha a cégbíróság a kifogást megalapozottnak találja, a felügyelõbiztos intézkedését megsemmisíti, vagy kötelezi a megfelelõ intézkedés megtételére,
illetve más felügyelõbiztost rendel ki, ellenkezõ esetben a
kifogást elutasítja.
(2) Ha a felügyelõbiztos kirendelése kérelemre történik,
a felügyelõbiztos költségeinek és díjának a cégbíróság által meghatározott várható összegét a kérelmezõ köteles
elõlegezni. Ha a törvényes mûködés helyreállt, vagy a
81. § (1) bekezdésének e) pontjában megállapított határidõ
lejárt, a cégbíróság a felügyelõbiztost felmenti és költségeit, valamint díját megállapítja, azzal, hogy azt a cég viseli. Ha a cég terhére megállapított összeg behajthatatlannak
bizonyul, a felügyelõbiztos költségét és díját a kérelmezõ,
illetve hivatalból kirendelt felügyelõbiztos esetében az állam viseli. A felügyelõbiztos költségét és díját megállapító
végzés ellen külön fellebbezésnek van helye. A felügyelõbiztos által felszámítható díjat az igazságügy-miniszter
rendeletben állapítja meg.

9. Cím
A cég megszûntnek nyilvánítása
84. § (1) Ha a törvényes mûködés a bíróság által hozott
intézkedések ellenére sem következik be, a cégbíróság a
céget eltiltja a további mûködéstõl, egyben megszûntnek
nyilvánítja, és kezdeményezi a cég felszámolását, vagy elrendeli a végelszámolást, amennyiben az adott cégformára
irányadó anyagi jogszabályok ezt lehetõvé teszik. Ha a felszámolásra vagy végelszámolásra az adott cégformára tekintettel nem kerülhet sor, a cégbíróság a cégre irányadó
anyagi jogszabály rendelkezései szerint gondoskodik a
cég cégjegyzékbõl történõ törlésérõl.

VII. Fejezet
KÜLÖNLEGES TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI
ELJÁRÁSOK
1. Cím
A zárgondnok kirendelése
85. § (1) Ha a cégbíróság hivatalos tudomására jut, hogy
a cég vagy annak tagja
a) nemzetközi jogi kötelezettségen alapuló, illetve
b) az Európai Közösséget létrehozó szerzõdés 60. cikke alapján a pénzeszközök, egyéb vagyoni érdekek és gazdasági erõforrások tekintetében alkalmazandó korlátozó
intézkedések tárgyában elfogadott rendeletek, illetve
e rendeletek felhatalmazása alapján elfogadott rendeletek
vagy határozatok által elrendelt, vagy
c) az Európai Uniót létrehozó szerzõdés 15. cikke alapján, a pénzeszközök, egyéb vagyoni érdekek és gazdasági
erõforrások tekintetében alkalmazandó korlátozó intézkedések tárgyában elfogadott közös álláspont alapján elrendelt vagyoni (gazdasági) korlátozó intézkedés hatálya alá
tartozik,
a cégbíróság a cég mûködését felfüggeszti, és a cég vagyonára biztosítási intézkedést, illetve zárlatot rendel el. Ennek során a bíróság felhívja a cég számláját vezetõ pénzügyi intézményt, hogy a felhívás kézhezvételét követõen
sem a cég, sem más javára kifizetést ne teljesítsen, ide nem
értve a számlán elhelyezett összegre vonatkozó, a bírósági
végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényben (a továbbiakban: Vht.) rögzített mentességi szabályok szerinti kifizetéseket.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a cégbíróság a cég vagyonára zárlatot elrendelõ végzésében zárgondnokot rendel ki. A zárgondnok betekinthet a cég
könyvvezetésébe, szerzõdéseit, bankszámláit megvizsgálhatja, a vezetõ tisztségviselõktõl, illetve a cég vezetõ állá-
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sú munkavállalóitól felvilágosítást kérhet. A zárgondnok a
cég üzleti titkait köteles megõrizni, és a birtokába jutott információkról csak a cégbíróságot tájékoztathatja.
(3) A zárgondnoknak a kirendelését követõ nyolc napon
belül a cégbírósághoz benyújtott jelentése alapján a cégbíróság a cég ingatlanaira vonatkozó zárlat bejegyzése céljából haladéktalanul megkeresi a földhivatalt. Egyebekben a
cég ingó és ingatlan vagyonára elrendelt zárlat foganatosítására, a vagyon kezelésére, a zárgondnok mûködésére a
Vht. 194. §-ának (3) bekezdésében, a 198–199. §-ában, valamint a 217. §-ban foglaltak megfelelõen irányadóak azzal az eltéréssel, hogy a zárgondnok a mûködésérõl a cégbíróságnak köteles beszámolni, és a cég ingó és ingatlan
vagyonából származó jövedelmet – a felmerült költségek
levonása után – a cég pénzforgalmi számláján kell elhelyeznie.
(4) A cégbíróság az (1) bekezdésben foglalt intézkedést
kérelemre megszünteti, ha a cég igazolja, hogy a cég vagy
annak tagja már nem tartozik a vagyoni (gazdasági) korlátozó intézkedés hatálya alá.

2. Cím
Más hatóság eljárásának kezdeményezése
86. § A cégbíróság más hatóság eljárásának lefolytatását kezdeményezi, ha azt a cég jogszabálysértõ mûködése
vagy a vezetõ tisztségviselõk jogellenes tevékenysége
miatt a tagok (részvényesek) érdekeinek, illetve a hitelezõk jogainak védelme céljából szükségesnek látja. A kezdeményezett eljárást lefolytató hatóság harminc napon belül köteles tájékoztatni a cégbíróságot arról, hogy az eljárást megindította-e, a késõbbiekben pedig a megindított eljárás befejezésérõl, illetve a megtett intézkedésekrõl is.

3. Cím
A beszámoló letétbe helyezésének,
valamint közzétételének kikényszerítése
87. § (1) Ha a cégbíróság megállapítja, hogy a cég nem
küldte meg – a számviteli törvényben meghatározott határidõn belül – a cégbíróságnak letétbe helyezés céljából a
számviteli törvénynek megfelelõen készített beszámolóját, a cégbíróság felhívja a céget, hogy e kötelezettségének
a felhívásban megjelölt határidõn belül tegyen eleget. Ha a
cég a felhívásban foglaltakat nem teljesíti, a cégbíróság
törvényességi felügyeleti intézkedést alkalmaz.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladat ellátása
érdekében az adóhatóság a 44. § (1) bekezdése szerinti
elektronikus úton tájékoztatást ad a cégbíróságnak, illetve
a Cégszolgálatnak azokról a közkereseti társaságokról, valamint betéti társaságokról, amelyek az egyszerûsített vál-

2006/1. szám

lalkozói adóról szóló törvény hatálya alá tartoznak ugyan,
azonban – döntésüknek megfelelõen – letétbe helyezési
kötelezettségük fennáll, illetve tájékoztatást ad e körülmény megváltoztatásáról is.
(3) A Cégszolgálat hivatalból indított törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása érdekében köteles a cégbírósághoz fordulni, ha a nyilvántartásából megállapítható,
hogy a cég a beszámoló letétbe helyezési, illetve közzétételi kötelezettségének határidõn belül nem tett eleget. A
cégbíróság a bejelentés alapján az (1) bekezdésben foglaltak szerint jár el.

4. Cím
A cégjegyzékbe bejegyzett személynek
a céggel kapcsolatos jogviszony törlésére irányuló
kérelme
88. § (1) A cég cégjegyzékében bejegyzett személy kérelmére törvényességi felügyeleti eljárást kell lefolytatni,
ha a kérelmezõ igazolja, hogy a cég vezetõ tisztségviselõjétõl írásban kérte a céggel fennálló jogviszonya megszûnésének a cégbírósághoz történõ bejelentését, ennek azonban a cég vezetõ tisztségviselõje hatvan napon belül nem
tett eleget. A felhívás elküldését igazoló iratot a kérelemhez csatolni kell.
(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott okból a kézbesítési megbízott fordul a cégbírósághoz, igazolnia kell azt
is, hogy a külföldi személyt tájékoztatta a megbízatásról
történt lemondásáról, és írásban felhívta, hogy gondoskodjon másik kézbesítési megbízottról, azonban a külföldi
személy az értesítést követõ hatvan napon belül nem jelölt
ki új kézbesítési megbízottat, vagy a külföldi személy részére a lemondást tartalmazó okirat nem volt kézbesíthetõ.
A kézbesítési megbízottnak a kérelméhez, illetve a vezetõ
tisztségviselõhöz intézett bejelentéséhez a felhívás elküldését, illetve a kézbesítés sikertelenségét igazoló iratokat
csatolnia kell. A kézbesítési megbízott a törvényességi felügyeleti kérelme benyújtásáig köteles a kézbesítési megbízotti feladatokat ellátni, kivéve, ha már a lemondását tartalmazó okirat kézbesítése is sikertelen volt a külföldi személy részére.
(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti törvényességi felügyeleti eljárás illeték, valamint közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül kezdeményezhetõ. Ha a cégbíróság a kérelmezõt törli a cégjegyzékbõl, ezzel egyidejûleg a 81. §
(1) bekezdésében foglaltak szerint jár el.
(4) Ha a cég képviseletére kizárólag olyan személy jogosult, akinek a kézbesítési megbízottját a cégbíróság törölte a cégjegyzékbõl, a cégbíróság a (3) bekezdésben foglalt intézkedés helyett megindítja a cég megszüntetésére
irányuló eljárást.
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5. Cím

Az ismeretlen székhelyû cég
megszüntetésére irányuló eljárás
89. § (1) Ha a cégbíróság tudomást szerez arról, hogy a
cég a székhelyén, illetve telephelyén, fióktelepén sem található, és a cég képviseletére jogosult személyek lakóhelye is ismeretlen vagy ismeretlennek minõsül, mivel a cég
képviseletére jogosult személy lakóhelye külföldön van és
nincs a cégjegyzékbe bejegyzett kézbesítési megbízottja
(a továbbiakban: ismeretlen székhelyû cég), a cégbíróság a
Cégközlönyben közzétett hirdetményben felhívja a cég
tagjait (részvényeseit), hogy a cég törvényes mûködéséhez
szükséges intézkedéseket hatvan napon belül tegyék meg.
A törvényes mûködés helyreállítása érdekében a tagok
(részvényesek) a cég legfõbb szervének összehívására is
jogosultak.
(2) A cégbíróság az (1) bekezdés szerinti végzésének
közzétételével egyidejûleg a cég 50 százalékot meghaladó
szavazati joggal rendelkezõ tagját (részvényesét) közvetlenül is, illetve kézbesítési megbízottja útján felhívja a törvényes mûködés helyreállítására.
(3) A külön felhívás mellõzhetõ abban az esetben, ha az
50 százalékot meghaladó szavazati joggal rendelkezõ tag
(részvényes) székhelye (lakóhelye) külföldön van, és nem
gondoskodott kézbesítési megbízott bejelentésérõl.
90. § (1) Ha a törvényes mûködés helyreállítása nem
történt meg, mivel a 89. § (1) bekezdésében megjelölt tagok (részvényesek) a cégbíróság felhívásában foglaltaknak határidõn belül nem tettek eleget, vagy a 89. § (2) bekezdésben foglaltak alkalmazására megfelelõ mértékû
szavazati joggal rendelkezõ tag (részvényes) hiányában
nem kerülhetett sor, a cégbíróság határozatot hoz a cég
megszüntetésére irányuló eljárás megindításáról.
(2) Ha a megszüntetési eljárás elrendelését követõen a
cég ellen felszámolási eljárás lefolytatása iránti kérelmet
nyújtanak be, a felszámolási eljárás lefolytatására illetékes
bíróság a kérelem benyújtásáról elektronikus úton, haladéktalanul értesíti a cégbíróságot. A cégbíróság a felszámolás elrendelése tárgyában hozott döntés jogerõre emelkedéséig a cég törlésérõl nem határozhat, szükség esetén a
törvényességi felügyeleti eljárást felfüggeszti. Ha a bíróság a cég felszámolását elrendelte, a cégbíróság eljárását
meg kell szüntetni. Ha a felszámolási eljárás a felszámolás
elrendelése nélkül fejezõdik be, a cégbíróság folytatja a
megszüntetési eljárást, vagy szükség szerint törvényességi
felügyeleti intézkedést alkalmaz.
91. § (1) A megszüntetési eljárás megindításáról szóló
végzést a cégbíróság – a kézbesítés mellõzésével – a Cégközlönyben közzéteszi. A végzésnek felhívást kell tartalmaznia arra, hogy akinek a cég székhelyére, mûködésére
(ideértve azt az esetet is, ha a cég ellen per van folyamatban),
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illetve a képviselõ lakóhelyére vonatkozó adatról tudomása
van, azt a közzétételtõl számított harminc napon belül a cégbíróságnak jelentse be. A végzésnek felhívást kell tartalmaznia arra is, hogy a cég hitelezõi és az egyéb érdekeltek a cég
általuk ismert ingó vagy ingatlan vagyonára vonatkozó
adatokat – hitelezõk esetében hitelezõi igényüket is megjelölve – harminc napon belül jelentsék be.
(2) A cég székhelyére, mûködésére, vezetõ tisztségviselõire vonatkozó érdemi bejelentés esetén a cégbíróság felhívja a cég képviselõjét a szükséges változásbejegyzési
kérelem benyújtására. Ha a felhívás eredményes, a cégbíróság a megszüntetési eljárást megszünteti és a végzését a
Cégközlönyben közzéteszi. Ha a cég a változásbejegyzési
kérelem benyújtását elmulasztja, a cégbíróság a céggel
szemben törvényességi felügyeleti intézkedést alkalmaz.
(3) Ha a cég székhelyére, mûködésére, illetve vezetõ
tisztségviselõire vonatkozóan érdemi bejelentés nem érkezik, a cégbíróság megkeresi a cég székhelye szerint illetékes földhivatalt, illetve szükség szerint más közhiteles
vagy közérdekvédelmi célból vezetett nyilvántartást vezetõ szervezetet (pl. adóhatóság, a gépjármû nyilvántartó hatóság, közjegyzõ), hogy a cég tulajdonában álló – általuk
ismert – ingó vagy ingatlan vagyonra vonatkozóan harminc napon belül adjanak tájékoztatást.
92. § (1) Ha megállapítható, hogy a cég fellelhetõ vagyonnal rendelkezik, a cégbíróság a megszüntetési eljárást
megszünteti, és kezdeményezi a cég ellen a felszámolási
eljárás lefolytatását. Ennek során a cég képviseletére ügygondnok hivatalból is kirendelhetõ. Ha a bejelentésben
szereplõ ingó vagyon ténylegesen nem lelhetõ fel, a cégbíróság – ha szükséges – végzéssel rendelkezik az ingóságnak a nyilvántartásból való törlésérõl. Egyebekben a
(2) bekezdésben foglaltak szerint jár el.
(2) Ha a megszüntetési eljárás folyamata alatt a cég vagyonára vonatkozóan nem merül fel adat, a cégbíróság a cég
törlésérõl – felszámolási eljárás kezdeményezése, illetve
végelszámolás elrendelése nélkül – végzéssel határoz.
(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott végzést a
cégbíróság a Cégközlönyben közzéteszi azzal, hogy a végzés ellen a megjelenésétõl számított tizenöt napon belül
fellebbezésnek van helye, a határidõ elmulasztása miatt
azonban igazolási kérelem nem terjeszthetõ elõ. A cég törlését elrendelõ végzés jogerõre emelkedését a Cégközlönyben közzé kell tenni.
(4) Ha a megszüntetési eljárás bármely szakaszában
– a cég törlését elrendelõ végzés jogerõre emelkedéséig –
a cég helyreállítja a törvényes mûködését, a cégbíróság
a megszüntetési eljárást megszünteti.
93. § (1) Ha a többségi befolyással (Ptk. 685/B. §) rendelkezõ tag (részvényes) felelõssége a cég tartozásaiért
korlátozott volt, és a céget a cégbíróság megszüntetési eljárást követõen törölte a cégjegyzékbõl, úgy, hogy a cég a
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saját tõkéjének 50 százalékát meghaladó, ki nem elégített
tartozást hagyott hátra, a cég hitelezõjének kereseti kérelmére a bíróság megállapítja, hogy a tag (részvényes) korlátlanul felel a cég ki nem elégített tartozásaiért, kivéve, ha
a tag (részvényes) bizonyítja, hogy a megszüntetési eljárás
bekövetkezéséhez magatartásával nem járult hozzá.
(2) Ha a céget a cégbíróság a megszüntetési eljárást
követõen törölte a cégjegyzékbõl, úgy, hogy a cég a saját
tõkéjének 50 százalékát meghaladó, ki nem elégített tartozást hagyott hátra, a cég hitelezõje kereseti kérelmében
kérheti annak megállapítását is, hogy a megszüntetési eljárás megindulását megelõzõ három éven belül részesedését
átruházó, többségi befolyással (Ptk. 685/B. §) rendelkezõ
volt tag (részvényes) korlátlanul felel a cég ki nem elégített kötelezettségeiért, kivéve, ha a volt tag (részvényes)
bizonyítja, hogy a vagyoni hányada átruházásának idõpontjában a cég fizetõképes volt, a vagyonvesztés csak ezt
követõen következett be, illetve a cég nem volt fizetõképes, de a tag (részvényes) az átruházás során jóhiszemûen
járt el.

VIII. Fejezet
A VÉGELSZÁMOLÁS
1. Cím
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büntetõjogi intézkedés végrehajtásának befejezéséig a cég
nem törölhetõ.
(4) Nem lehet befejezni a végelszámolást, ha a céggel
szemben hatósági vagy bírósági eljárás van folyamatban.
A végelszámolás befejezésére csak akkor kerülhet sor, ha
az adott eljárás megszûnt, vagy a cég a fél személyében bekövetkezõ változás miatt az eljárásnak többé nem alanya.
96. § A végelszámolással kapcsolatos cégbírósági eljárásokra az e törvény által nem szabályozott kérdésekben a
Pp. rendelkezései – a nemperes eljárás sajátosságaiból eredõ eltérésekkel – megfelelõen irányadók. A végelszámolással összefüggõ nemperes eljárásokban a cég székhelye
szerinti cégbíróság, az e fejezetbe foglalt peres eljárásokban pedig a cég székhelye szerint illetékes megyei (fõvárosi) bíróság jár el.
97. § (1) A végelszámolás tárgya a cégnek az a vagyona,
amellyel a cég a végelszámolás kezdõ idõpontjában rendelkezik, továbbá az a vagyon, amelyet ezt követõen a
végelszámolás folyamata alatt szerez, ide nem értve a
csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi
XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 4. §-ának (3) bekezdésében meghatározott vagyont.
(2) A végelszámolás kezdõ idõpontja a jogutód nélküli
megszûnésrõl rendelkezõ határozatban megállapított idõpont, ami nem lehet korábbi, mint a határozat kelte.

Általános rendelkezések
2. Cím
94. § (1) A cég jogutód nélkül történõ megszûnése esetén – ha a cég nem fizetésképtelen, és a cégre vonatkozó
jogszabály eltérõ rendelkezést nem tartalmaz – végelszámolásnak van helye.
(2) Jogszabály cégnek nem minõsülõ szervezet végelszámolása esetén is elõírhatja e fejezet rendelkezéseinek
megfelelõ alkalmazását.
(3) Végelszámolásra a cég legfõbb szervének elhatározása alapján vagy a cégbíróság törvényességi felügyeleti
eljárásban hozott határozata alapján (kényszer-végelszámolás) kerülhet sor.
95. § (1) A végelszámolás nem határozható el a cég fizetésképtelenségét megállapító végzés kézhezvételét követõen, a felszámolás elrendelésével pedig a folyamatban
lévõ végelszámolás megszûnik.
(2) Nem határozható el a végelszámolás és a már megindult végelszámolás nem fejezhetõ be, ha a büntetõügyben
eljáró bíróság vagy ügyész a céget, illetve a cégbíróságot
arról értesíti, hogy a céggel szemben büntetõjogi intézkedés alkalmazására kerülhet sor.
(3) A megindult végelszámolási eljárást a büntetõügyben eljáró bíróság határozatának jogerõre emelkedéséig
nem lehet befejezni, illetve az e határozatban alkalmazott

A végelszámolás elhatározása
98. § (1) A cég legfõbb szerve – az erre irányadó jogszabályok szerint – határozatot hoz a cég jogutód nélküli
megszûnésérõl, illetve a végelszámolás elrendelésérõl. A
cég legfõbb szerve a határozatában megállapítja a végelszámolás kezdõ idõpontját és megválasztja a végelszámolót, illetve rendelkezik a cég vagyoni részesedésével mûködõ jogalanyok, valamint a részvételével mûködõ alapítvány vagy társadalmi szervezet sorsáról is.
(2) A végelszámolás kezdõ idõpontjában a cég vezetõ
tisztségviselõjének megbízatása megszûnik. A végelszámolás kezdõ idõpontjától a cég önálló képviseleti joggal
rendelkezõ vezetõ tisztségviselõjének a végelszámoló minõsül.
(3) A végelszámolás kezdõ idõpontját követõ negyvenöt napon belül a cég korábbi vezetõ tisztségviselõje
a) a végelszámolás kezdõ idõpontját megelõzõ nappal
a számviteli törvény alapján a cég tevékenységét lezáró
beszámolót készít, elvégzi mindazon feladatokat, melyeket számára a számviteli, az adóügyi vagy egyéb jogszabályok elõírnak, és ezeket az okiratokat, valamint a cég iratanyagát a végelszámolónak legkésõbb a végelszámolás
kezdõ idõpontjától számított negyvenötödik napon átadja,
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b) a folyamatban lévõ ügyekrõl a végelszámolót tájékoztatja,
c) a nem selejtezhetõ és titkos minõsítésû iratokról iratjegyzéket készít, és azokat, valamint az irattári anyagokat
a végelszámolónak átadja,
d) a végelszámolás megindításáról a munkavállalókat,
valamint a Munka Törvénykönyvében meghatározott
szakszervezeteket, az üzemi tanácsot (üzemi megbízottat)
haladéktalanul tájékoztatja.
(4) A (3) bekezdésben foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell akkor is, ha a végelszámoló a korábbi vezetõ
tisztségviselõ.
(5) A cég korábbi vezetõ tisztségviselõje a (3) bekezdésben meghatározott feladatok, illetve határidõk elmulasztásából vagy nem megfelelõ teljesítésébõl eredõ károkért a polgári jog általános szabályai szerint kártérítési felelõsséggel tartozik. Mulasztás esetén a korábbi vezetõ
tisztségviselõt a végelszámoló kérelmére a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárás keretében 50 000 Ft-tól
500 000 Ft-ig terjedõ, ismételten is kiszabható pénzbírsággal sújthatja.
(6) A végelszámoló kérelmére a mulasztó vagy valótlan
adatot közlõ korábbi vezetõ tisztségviselõt a cégbíróság
arra is kötelezheti, hogy viselje azokat a költségeket,
amelyek a (3) bekezdésben foglalt feladatoknak a végelszámoló által megbízott szakértõ által történõ elvégeztetésével merülnek fel.

3. Cím
A végelszámoló jogállása, felelõssége
99. § (1) A végelszámoló személyére a cégformától függetlenül megfelelõen alkalmazni kell a Gt. 21–30. §-ában
foglaltakat, a Gt. 22. § (1) bekezdésében, illetve a 25. §
(1) bekezdésének második fordulatában írt korlátozások
kivételével. A Gt. 23. §-ának (3) bekezdésében foglalt
összeférhetetlenségi ok szempontjából a végelszámolónak
az e tisztségben eltöltött ideje nem vehetõ figyelembe.
(2) A cég legfõbb szerve végelszámolóvá bárkit megválaszthat, ha az a vezetõ tisztségviselõvel szemben támasztott követelményeknek megfelel, és a megbízatást elfogadja. Végelszámolóvá a feladat ellátására alkalmas jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság is
választható. A jogutód nélküli megszûnését elhatározó cég
a végelszámoló megválasztásakor a végelszámoló díjazásáról, illetve a feladat ellátásának ingyenességérõl is rendelkezik.
(3) Ha a végelszámoló nem természetes személy, a
Cstv.-ben elõírt összeférhetetlenségi és alkalmassági feltételeknek a szervezetnek, míg az (1)–(2) bekezdésben foglalt rendelkezéseknek annak kell megfelelnie, akit a szervezet a végelszámolási feladatok ellátására kijelöl.
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(4) A végelszámoló az ilyen tisztséget betöltõ személytõl elvárható fokozott gondossággal, a végelszámolás alatt
álló cég, valamint a hitelezõk érdekeinek szem elõtt tartásával köteles eljárni. A kötelezettségeinek megszegésével
okozott kárért a polgári jogi felelõsség általános szabályai
szerint felel.
(5) Ha a végelszámolás alatt álló cég felszámolás alá kerül, és megállapítható, hogy a végelszámoló alapos ok nélkül késlekedett a felszámolási eljárás kezdeményezésével,
vagy nem tett meg mindent a hitelezõk veszteségeinek
csökkentése, illetve a környezeti károk mérséklése a kármentesítés érdekében vagy egyes hitelezõket mások rovására elõnyben részesített, a felszámoló vagy a hitelezõk
keresetére a bíróság arra kötelezi a végelszámolót, hogy a
cég vagyonához a károkozás összege mértékéhez igazodó
tõke-hozzájárulást teljesítsen. A bíróság ebben az esetben
a végelszámoló díját részben vagy egészben megvonhatja.
(6) Az (5) bekezdésben foglaltak alkalmazására akkor is
sor kerülhet, ha a végelszámoló az egyszerûsített végelszámolás alkalmazásáról annak törvényben foglalt feltételei
hiányában sem tér át az általános szabályok szerint lefolytatandó végelszámolásra, vagy a törvényi feltételek bekövetkezése ellenére elmulasztotta a felszámolási eljárás
kezdeményezését, továbbá a felszámolás elrendelésére a
végelszámoló hibájából nem került sor.
100. § (1) A végelszámoló visszahívásáról és új végelszámoló kijelölésérõl a cég legfõbb szerve határoz. Ha a
végelszámoló meghalt, vagy jogutód nélkül megszûnt, illetve ha a végelszámolással együtt járó feladatok ellátására
más okból képtelenné vált, és ennek bekövetkezésétõl számított hatvan napon belül az új végelszámoló megválasztása nem történt meg, a cég bármely tagja (részvényese)
vagy hitelezõje a cégbírósághoz fordulhat annak érdekében, hogy a cégbíróság a végelszámoló megválasztása érdekében a legfõbb szerv ülését hívja össze, vagy a kérelmezõt erre jogosítsa fel.
(2) A cégbíróság az (1) bekezdés szerinti kérelmet akkor
teljesíti, ha a kérelmezõ a legfõbb szerv összehívásának
várható költségét megelõlegezi és a tárgyi feltételek biztosítását megfelelõen igazolja. A cégbíróság döntése alapján
a legfõbb szerv ülését a jogszabályban, illetve a létesítõ
okiratban meghatározott székhelytõl eltérõ helyen is meg
lehet tartani.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott okok miatt, illetve ha a végelszámoló felhagy a végelszámolói tevékenység ellátásával, a cégbíróság hivatalból is törvényességi
felügyeleti eljárást indíthat a cég ellen.
(4) Ha azért indul törvényességi felügyeleti eljárás, mert
a végelszámoló a végelszámolói tevékenységgel felhagyott, a cégbíróság a 106. § (3) bekezdésében foglalt intézkedéseket megfelelõen alkalmazhatja, illetve az (1) bekezdésben foglaltak szerint biztosíthatja a feltételeket az új
végelszámoló megválasztásához, vagy a kényszer-végel-
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számolásról is határozhat. Ha a törvényességi felügyeleti
eljárás a kényszer-végelszámolás alatt indul, a cégbíróság
új végelszámoló kirendelésérõl hivatalból is rendelkezhet.
101. § (1) A végelszámoló a végelszámolás megindítását változásbejegyzési kérelemben köteles bejelenteni a
cégbíróságnak, amelyben fel kell tüntetni
a) a végelszámolás megindítását elrendelõ határozat
keltét,
b) a végelszámolás kezdõ idõpontját,
c) a végelszámoló nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), ha a végelszámoló nem természetes személy, akkor a
cégjegyzékszámát és a megbízásából eljáró természetes
személy nevét és lakóhelyét is,
d) a korábbi vezetõ tisztségviselõ(k) jogviszonyának
megszûnését.

2006/1. szám

h) a cég által vagy ellen indított és folyamatban lévõ
hatósági és bírósági eljárásokban az eljáró hatóságot vagy
bíróságot.

4. Cím
A végelszámolás lefolytatása
103. § (1) A végelszámoló a végelszámolás során a cég
vagyoni helyzetét felméri, követeléseit behajtja, tartozásait kiegyenlíti, jogait érvényesíti és kötelezettségeit teljesíti, vagyoni eszközeit pedig szükség esetén értékesíti. A
hitelezõk kielégítése után fennmaradó vagyont a cég tagjai
(részvényesei) között pénzben vagy természetben felosztja és a cég mûködését megszünteti.

(2) A végelszámoló az aláírási címpéldányát csak akkor
köteles csatolni a változásbejegyzési kérelemhez, ha az a
cégiratok között nem szerepel, mivel nem õ volt a cég korábbi vezetõ tisztségviselõje.

(2) A végelszámoló a végelszámolás alatt gondoskodik
a cég vagyonának megóvásáról, az értékesítésre nem kerülõ vagyon megõrzésérõl.

102. § (1) A cégbíróság a végelszámolás megindításáról
végzést hoz, amelyet a Cégközlönyben közzétesz.

104. § (1) A cég legfõbb szerve elrendelheti, hogy a
végelszámoló a cég vagyoni eszközeit vagy azok meghatározott részét csak nyilvános pályázat, illetve árverés útján
értékesítheti.

(2) A közleménynek tartalmaznia kell:
a) a végelszámolás alá került cég nevét, székhelyét,
adószámát, cégjegyzékszámát, ha a jogutód nélküli megszûnés elhatározását megelõzõ két éven belül jogutódlás
következett be, a jogelõd(ök) nevét, székhelyét és cégjegyzékszámát,
b) a 101. § (1) bekezdésében foglalt adatokat,
c) a hitelezõknek szóló felhívást, hogy követeléseiket a
közzétételtõl számított negyven napon belül a végelszámolónak jelentsék be.
(3) A végelszámoló a végelszámolás közzétételétõl számított tizenöt napon belül – szükség szerint – értesíti a
végelszámolás megindításáról:
a) a cég ingatlanának fekvése szerint illetékes földhivatalt a végelszámolás tényének bejegyzése érdekében,
b) ha a cég valamely vagyontárgya országos közhiteles
vagy közérdekbõl vezetett nyilvántartásban szerepel, e
nyilvántartást vezetõ szervezetet,
c) az illetékes vámhatóságot, illetékhivatalt, nyugdíjpénztárat, továbbá, ha a cég engedélyköteles tevékenységet végez, az engedélyezõ hatóságot,
d) a területileg illetékes állami munkaerõ-piaci szervezetet,
e) az illetékes környezetvédelmi felügyelõséget arról,
hogy maradtak-e fenn olyan környezeti károsodások, környezeti terhek, melyekbõl bírságfizetési vagy egyéb fizetési kötelezettség, a károsodások elhárításához, illetve terhek rendezéséhez szükséges kiadás származhat,
f) a cég bankszámláit vezetõ valamennyi pénzintézetet,
g) a cég vagyoni részvételével mûködõ jogalanyok vezetõ tisztségviselõit, illetve a cég részvételével mûködõ
társadalmi szervezeteket, alapítványokat,

(2) Ha a végelszámolás elõre láthatóan hosszabb ideig
tart, a társaság legfõbb szerve minõsített többséggel meghozott határozatával a cég gazdasági tevékenységének
ideiglenes és korlátozott folytatását rendelheti el, ha ezt az
eset összes körülményeit tekintve az ésszerû gazdálkodás
követelményei megkövetelik.
(3) Ha a végelszámolás a megindításának évében nem
fejezõdik be, a végelszámoló a számviteli törvényben
meghatározott üzleti évenként köteles elkészíteni a számviteli törvény szerinti beszámolót és az adóbevallást annak
feltüntetésével, hogy a cég végelszámolás alatt áll.
(4) A végelszámolás kezdõ idõpontját követõen a végelszámoló évente tájékoztatót készít a legfõbb szerv és a
cégbíróság részére, melyben be kell mutatnia a végelszámolás alatt álló cég helyzetét, annak okát, hogy az eljárás
befejezésére miért nem került még sor, továbbá tájékoztatást kell adnia az eljárás befejezésének várható idõpontjáról is.
105. § (1) A végelszámolást a végelszámolás kezdõ idõpontjától számított legkésõbb három éven belül be kell fejezni.
(2) Ha a cég törlésére irányuló kérelem benyújtása három éven belül nem történik meg, a cég kényszer-végelszámolására kerül sor.
106. § (1) A cég hitelezõi a követeléseiket a végelszámolás megindításának közzétételét követõ negyven napon
belül jelenthetik be a végelszámolónak. A bejelentés akkor
is szükséges, ha a céggel szemben a követeléssel kapcso-
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latban hatósági vagy bírósági eljárás van folyamatban. A
bejelentés elmulasztása vagy késedelmes teljesítése nem
jár jogvesztéssel, de a zárómérleg és a vagyonfelosztási
határozat elfogadását követõen hitelezõi igényt már csak a
megszûnt cég tartozásaiért történõ helytállásra vonatkozó
szabályok szerint lehet érvényesíteni.
(2) A végelszámoló a hitelezõi igénybejelentési határidõ elteltét követõ tizenöt napon belül a követelésekrõl
jegyzéket készít, ezen belül külön kimutatja az elismert és
a vitatott hitelezõi igényeket. A követelések jegyzékét a
végelszámoló további tizenöt napon belül benyújtja a cégbírósághoz a nyilvános cégiratok közé történõ elhelyezés
céljából. A vitatott hitelezõi igények hitelezõit a végelszámoló a követelésük ilyen minõsítésérõl ugyanezen idõtartam alatt értesíti.
(3) A cég tagja (részvényese), hitelezõje, illetve az, aki a
jogi érdekét valószínûsíti, törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezhet a cégbíróságnál, ha azt észleli, hogy
a végelszámoló a (2) bekezdésben megjelölt követelések
jegyzékét a cégiratokhoz nem csatolta be. Ilyen esetben a
bíróság a végelszámolót
a) határidõ tûzésével és pénzbírság terhe mellett felhívja a mulasztás pótlására, vagy ennek eredménytelensége
esetén
b) 50 000 Ft-tól 500 000 Ft-ig terjedõ, ismételten is kiróható pénzbírsággal sújthatja.
(4) Az a hitelezõ, akinek bejelentett követelését a végelszámoló vitatja, igényét a végelszámoló értesítésének kézhezvételétõl számított harmincnapos határidõn belül a bíróság elõtt perben érvényesítheti.
(5) A végelszámoló a vitatott igények fedezetére köteles
lekötött tartalékot képezni.
107. § (1) A végelszámoló a cég korábbi tisztségviselõje
által készített, a tevékenységet lezáró, a számviteli törvény
szerinti beszámoló mérlegének adataiból végelszámolási
nyitó mérleget készít, majd a hitelezõk igénybejelentésére
nyitva álló határidõ elteltét követõen – legfeljebb hetvenöt
napon belül – a hitelezõi követelések jegyzékébõl kiindulva – szükség szerint – korrigálja a végelszámolási nyitó
mérleget (korrigált végelszámolási nyitó mérleget készít),
amelyet a cég legfõbb szerve elé terjeszt.
(2) A végelszámoló a korrigált végelszámolási nyitó
mérleg összeállítása elõtt a kárelhárítás körében felmerülõ
és más halaszthatatlanul szükséges, valamint a 104. §
(2) bekezdésében foglaltakra tekintettel a mûködés fenntartásával kapcsolatos költségek kivételével kifizetést nem
teljesíthet.
108. § (1) Ha a végelszámoló a korrigált végelszámolási
nyitó mérleg alapján azt állapítja meg, hogy a cég vagyona
a hitelezõk követeléseinek fedezetére nem elegendõ, és a
tagok (részvényesek) a hiányzó összeget harminc napon
belül nem fizetik meg, haladéktalanul köteles felszámolási
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eljárás lefolytatására irányuló kérelmet benyújtani. A felszámolás iránti kérelem elõterjesztéséhez a legfõbb szerv
hozzájárulására nincs szükség, de a végelszámolónak a
legfõbb szervet a felszámolás kezdeményezésérõl haladéktalanul tájékoztatnia kell.
(2) A végelszámoló a felszámolás elrendelése esetén – a
felszámolás kezdõ idõpontját megelõzõ napra elkészítve –
a számviteli szabályok szerint köteles beszámolót készíteni azzal, hogy az így készült beszámolót a legfõbb szervnek nem kell elfogadnia. A végelszámolónak a felszámoló
részére történõ iratkészítési és átadási kötelezettségeire a
Cstv.-nek a vezetõ tisztségviselõkre vonatkozó rendelkezései megfelelõen irányadóak.
(3) A végelszámoló díja felszámolási költségnek minõsül. Ha végelszámolóként felszámoló szervezet járt el,
e szervezet a felszámolási eljárásban felszámolóként kirendelhetõ.
109. § (1) A végelszámoló jogszabálysértõ intézkedése
vagy mulasztása miatt a sérelmet szenvedett fél a végelszámoló eljárásának idõtartama alatt a tudomásszerzéstõl
számított nyolc napon belül, de legfeljebb az intézkedéstõl
vagy a mulasztás bekövetkezésétõl számított hatvan napon
belül a cégbíróságnál végelszámolási kifogással élhet.
(2) Végelszámolási kifogásnak van helye akkor is, ha a
végelszámoló a cég bármely hitelezõjének kérésére a hitelezõi igénybejelentés határidejének lejártától számított
harminc napon belül nem ad tájékoztatást arról, hogy követelését elismeri-e, illetve, hogy a kifizetés mikorra várható.
(3) A cégbíróság a végelszámolási kifogás felõl – a végelszámoló észrevételének beszerzését követõen – soron kívül határoz. Ha a kifogás elbírálása során a felek meghallgatása vagy bizonyítás felvétele szükséges, a cégbíróság a
kifogásolt intézkedés végrehajtásának felfüggesztését is
elrendelheti.
(4) Ha a cégbíróság a végelszámolási kifogást megalapozottnak találja, a végelszámoló intézkedését megsemmisíti és az eredeti állapot helyreállítására kötelezi, vagy
– ha ez lehetséges – az eredeti állapotot határozatával helyreállítja. Ha a végelszámoló mulasztott, a cégbíróság a
végelszámolót intézkedés megtételére kötelezheti. A bíróság az alaptalan végelszámolási kifogást végzésével elutasítja.
(5) A végelszámolási kifogás tárgyában hozott végzés
ellen külön fellebbezésnek van helye.
(6) Ha a végelszámoló a végelszámolási kifogásnak
helyt adó jogerõs bírósági végzésnek nem tesz eleget, a
cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárás keretében
összehívja a cég legfõbb szervét új végelszámoló megválasztása céljából. Ha a cég a cégbíróság határozatában foglaltakat nem teljesíti, a cégbíróság elrendeli a kényszer-végelszámolást és a felszámolók névjegyzékébõl másik végelszámolót rendel ki.
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110. § (1) A végelszámoló jogosult a cég által kötött
szerzõdéseket azonnali hatállyal felmondani, vagy ha a felek egyike sem teljesített szolgáltatást, a szerzõdéstõl elállni. A másik félnek a felmondással, illetve az elállással okozott kár megtérítésére vonatkozó igényére a 106. § (5) bekezdésében foglaltak megfelelõen irányadók.
(2) Ha a végelszámolás alatt álló cég vagyonában olyan
vagyoni értékû jog (szerzõi jogi felhasználási, szabadalomhasznosítási, védjegy használati jog) tartozik, amely a
kizárólagos jog jogosultjának engedélye alapján, az engedély szerinti terjedelemben áll fenn és a jogosult engedélye
nem terjed ki a jog harmadik személynek történõ átengedésére, a végelszámoló a vagyoni értékû jogra vonatkozó
szerzõdést köteles felmondani.
(3) A végelszámoló nem gyakorolhatja az azonnali hatályú felmondás, illetve az elállás jogát a természetes személynek – a szolgálati lakás és garázs kivételével – lakásra
fennálló bérleti szerzõdése, az iskolával vagy a tanulóval a
gyakorlati képzés szervezésére kötött szerzõdése, a munkaszerzõdések, a nem gazdasági tevékenységgel összefüggõ kölcsönszerzõdés, a szövetkezeti tag vállalkozás jellegû jogviszonyával összefüggõ szerzõdés, valamint a kollektív szerzõdés tekintetében.
(4) Tartási és életjáradéki szerzõdés felmondása esetén
a másik felet megfelelõ kártalanítás illeti meg.
(5) Az egyéb járadék jellegû kötelezettségek rendezése
érdekében a végelszámoló egy összegben kifizetendõ kártalanításban állapodhat meg a jogosulttal, vagy a végelszámoló köteles a jogosult javára egyszeri díjú járulékbiztosítási szerzõdést kötni.
(6) A jövõben felmerülõ szavatossági, jótállási és kártérítési kötelezettségek rendezésével a végelszámoló köteles
harmadik személyt megbízni, akinek részére át kell adnia
az ügy összes körülményei figyelembevételével erre a célra képzett lekötött tartalékot. A megbízásról készült közleményt a Cégközlönyben közzé kell tenni. A végelszámoló
és a jogosult között létrejött megállapodás alapján mód
van arra is, hogy a jogosult egyszeri visszatérítést kapjon.

5. Cím
A végelszámolás befejezése
111. § (1) A végelszámoló a végelszámolás befejezésekor elkészíti és – a cégnél mûködõ felügyelõbizottság vagy
más ellenõrzésre feljogosított szerv, illetve könyvvizsgáló
jelentésével együtt – a legfõbb szerv elé terjeszti jóváhagyásra:
a) az adóbevallásokat,
b) a végelszámolás utolsó üzleti évérõl készült számviteli törvény szerinti beszámolót, amelynek mérlegében – a
(2) bekezdésben foglaltakra tekintettel – az eszközök, illetve az esetleges kötelezettségek piaci értéken szerepel-
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nek, a piaci értéken történõ értékelésnek az eredményre
gyakorolt hatását az eredménykimutatás tartalmazza,
c) a vagyonfelosztási javaslatot, amelyben a végelszámoló díjának mértékére is indítványt tesz,
d) a végelszámolási idõszak gazdasági eseményeinek
bemutatásáról szóló összefoglaló értékelést (zárójelentést), valamint
e) a cég vagyoni részesedésével mûködõ jogalanyok,
illetve a részvételével mûködõ társadalmi szervezetek, alapítványok sorsára vonatkozó javaslatot.
(2) A vagyonfelosztási javaslatban szereplõ tételeket
piaci értéken kell beállítani. A hitelezõk kielégítése után
fennmaradó vagyonnak a tagok (részvényesek) közötti természetbeni felosztására csak vagyonértékelés esetén van
mód.
(3) A legfõbb szerv az elõterjesztett iratok, illetve a vagyonfelosztás tárgyában határozatot hoz, amelyben dönthet a jogok engedményezésérõl és a kötelezettségek átruházásáról, illetve a cég tartozásának más által történõ átvállalásáról is. A határozatban – szükség esetén – rendelkezni kell a végelszámoló díjáról és a végelszámolás költségeinek, köztük az iratanyag õrzésének és a cég megszûnésével kapcsolatban felmerülõ egyéb költségeknek a viselésérõl is.
112. § (1) A végelszámoló köteles gondoskodni a cég
iratanyagának elhelyezésérõl. Az ezzel kapcsolatos költségeket és a megszûnés utáni iratõrzés költségeit a vagyonfelosztási javaslatban fel kell tüntetni. A vagyonfelosztás
során úgy is meg lehet állapodni, hogy a cég iratanyagának
õrzését (ingyenesen vagy ellenérték fejében) a tagok (részvényesek) valamelyike vállalja. A cég iratanyagának elhelyezésére egyebekben a Cstv. erre vonatkozó szabályai
megfelelõen alkalmazandók.
(2) A végelszámoló a külön jogszabályban meghatározott módon köteles a végelszámolás alatt álló cég biztosítottjainak adatait átadni az illetékes nyugdíj-biztosítási
igazgatási szervnek. A szerv errõl szóló igazolását a végelszámoló köteles benyújtani a cégbíróságnak.
(3) A 111. §-ban felsorolt iratok jóváhagyása és a vagyonfelosztási határozat elfogadása után a legfõbb szerv
dönt a felosztott vagyon kiadásának idõpontjáról, amelynek lebonyolítására a végelszámoló köteles. A vagyon kiadására nem kerülhet sor a cég törlésére vonatkozó végzés
meghozatalát megelõzõen.
(4) A végelszámoló által benyújtott, a cég törlésére irányuló kérelem illetékmentes, és a cég törlését tartalmazó
végzés közzétételéért közzétételi költségtérítést nem kell
fizetni. A kérelemhez az arra vonatkozó határozatot, a
111. § (1) bekezdésének b)–d) pontjában felsorolt iratokat,
valamint a 111. § (3) bekezdésében megjelölt határozatot
kell csatolni.
(5) A végelszámolást nem lehet addig befejezni, amíg
a cégnek olyan ismert követelése vagy tartozása áll
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fenn, amelyrõl a vagyonfelosztási határozatban nem rendelkeztek.
(6) Amennyiben a cég értékpapírt bocsátott ki, a cégbíróság a cég törlését elrendelõ határozat jogerõre emelkedését követõen haladéktalanul értesíti a központi értéktárat a
gazdálkodó szervezet által kibocsátott értékpapírok érvénytelenítése érdekében.
113. § A legfõbb szerv a végelszámolás folyamata alatt
– a cég törlésére irányuló kérelem cégbírósághoz történõ
benyújtásáig – elhatározhatja a végelszámolás megszüntetését és a cég mûködésének továbbfolytatását. Ebben az
esetben a végelszámoló megbízásának visszavonásáról, a
végelszámoló díjának megállapításáról és kifizetésérõl és
az új vezetõ tisztségviselõ megválasztásáról is dönteni
kell.

6. Cím
Az egyszerûsített végelszámolás
114. § (1) A jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
végelszámolásának cégbejegyzése egyszerûsített módon
történhet, ha a cég a végelszámolása kezdõ idõpontjától
számított százhúsz napon belül a végelszámolást befejezi.
Az egyszerûsített végelszámolás esetén a végelszámolás
megindulásáról szóló közlemény Cégközlönyben történõ
közzétételét a végelszámoló a végelszámolás kezdõ idõpontjától számított nyolc napon belül köteles kezdeményezni. A végelszámoló jogállására, a feladataira, illetve
az egyszerûsített végelszámolásra a 99–113. § rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell.
(2) A cég a végelszámoló személyét a végelszámolás
befejezésével és a törlési kérelemmel együtt jelenti be a
cégbíróságnak, amely rendelkezik a törlés bejegyzésérõl
és közzétételérõl, ennek keretében feltüntetve a végelszámoló személyét és lakóhelyét (székhelyét), utalva arra is,
hogy a végelszámolás egyszerûsített módon folyt le.
(3) A végelszámoló egyszerûsített végelszámolás
helyett a végelszámolásra vonatkozó általános szabályok
szerint jár el, ha
a) a végelszámolás során valamely hitelezõ igényét vitatja, illetve
b) a vitatott igénye miatt a hitelezõ a cég ellen peres eljárást indít, vagy
c) az egyszerûsített végelszámolás lefolytatására elõírt
határidõ az eljárás folyamatban léte alatt lejárt. Az áttérés
idõpontja a kérelem benyújtásának napja.
(4) Nincs helye a végelszámolás egyszerûsített módon
történõ befejezésének, ha végelszámolási kifogással kapcsolatos eljárás van folyamatban.
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(5) A (3) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint kell eljárni akkor is, ha az egyszerûsített végelszámolás alatt elõreláthatóvá válik, hogy az egyszerûsített végelszámolás
befejezése határidõben nem történhet meg.
(6) A (3)–(5) bekezdésben foglalt szabályok megszegése esetében kényszer-végelszámolásnak van helye.
115. § (1) A 114. § (3)–(5) bekezdésében meghatározott esetben a végelszámoló a változásbejegyzési kérelméhez – ha a közzététel már megtörtént – köteles csatolni
a végelszámolási közlemény megjelenését igazoló okiratot. Ebben az esetben a cégbíróság a változásbejegyzési
végzésében hitelezõi felhívást már nem tesz közzé, de a
bírósági közleményben utal arra, hogy a végelszámolás
egyszerûsített módon indult meg, és a korábban megjelent közlemény megjelenési idõpontját is feltünteti. Ha az
áttérés olyan idõben történt meg, amikor a végelszámoló
még nem tett közzé közleményt, akkor a végelszámoló
bejelentése alapján a cégbíróság végzésében kerül sor a
hitelezõi felhívásra.
(2) A hitelezõk igénybejelentésére, a követelések jegyzékének elkészítésére vonatkozó és egyéb, a végelszámolási hirdetményhez kapcsolódó határidõk számítása és kötelezettségek teljesítése áttérés esetén is – ha volt ilyen –
a végelszámoló által közzétett közlemény megjelenési
idõpontjához kötõdik.

7. Cím
A kényszer-végelszámolás
116. § (1) Ha a bíróság törvényességi felügyeleti hatáskörében eljárva a céget megszûntnek nyilvánítja, kényszer-végelszámolást rendel el. Kényszer-végelszámolásra
kerül sor akkor is, ha az anyagi jogszabályok szerint a cég
jogutód nélküli megszûnését elõidézõ ok következett be,
illetve, ha a cég a végelszámolást három éven belül nem
fejezte be, továbbá ha a végelszámolás általános szabályaira történõ áttérést nem hajtotta végre (114. §).
(2) Nincs helye kényszer-végelszámolás elrendelésének
a cég fizetésképtelenségét megállapító végzés meghozatalát követõen, valamint abban az esetben, ha a büntetõügyben eljáró bíróság vagy az ügyész a cégbíróságot arról értesíti, hogy a céggel szemben büntetõjogi intézkedés alkalmazására kerülhet sor.
(3) A kényszer-végelszámolás során a cég legfõbb szerve nem dönthet a cégnek a végelszámolási eljárás alatti
mûködtetésérõl, illetve a végelszámolási eljárás megszüntetésérõl. A végelszámolás kezdõ idõpontját követõen a
cég szervei nem hozhatnak a végelszámolás céljával ellentétes döntéseket.
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(4) A cégbíróság nem dönthet a jogerõsen elrendelt
kényszer-végelszámolás megszüntetésérõl. A kényszervégelszámolást – ha arra a cég által elhatározott végelszámolást követõen kerül sor – a jogerõs elrendelésétõl
számított egy éven belül be kell fejezni. A cégbíróság a
határidõt a végelszámoló kérelmére indokolt esetben
egy alkalommal hat hónappal, illetve ha peres eljárás van
folyamatban, e per jogerõs befejezéséig meghosszabbíthatja.
(5) Ha a kényszer-végelszámolás során felszámolási eljárást kell kezdeményezni, a felszámolás során egyezségkötésnek nincs helye és a felszámolási eljárás az adós cég
teljesítésére tekintettel nem szüntethetõ meg.
(6) A kényszer-végelszámolásra e fejezet szabályait
– e címben foglalt eltérésekkel – kell alkalmazni.
117. § (1) A bíróság a kényszer-végelszámolást elrendelõ határozatában a cég végelszámolójának – kivételesen
indokolt esetben – a cég vezetõ tisztségviselõjét is kirendelheti. A bíróság által kirendelt végelszámoló e megbízatást alapos okkal visszautasíthatja.
(2) Ha a cégbíróság végelszámolóként a felszámolók
névjegyzékében szereplõ szervezetet rendel ki, a felszámoló szervezet csak a Cstv.-ben szabályozott kizárási és
összeférhetetlenségi okokra való hivatkozással utasíthatja
vissza a megbízatást.
(3) A kényszer-végelszámolás jogerõs elrendelésével
összefüggõ változásokat a cégbíróság hivatalból jegyzi be
a cégjegyzékbe és teszi közzé. A késõbbi cégjegyzékadat-változások bejelentése a végelszámoló kötelezettsége.
(4) A kényszer-végelszámolás során kirendelt végelszámoló a cég vagyonát csak nyilvános pályázat, illetve árverés útján értékesítheti.
118. § (1) A végelszámoló díját a végelszámoló kérelmére a legfõbb szerv állapítja meg. Amennyiben a legfõbb
szerv a határozatát nem hozza meg, a végelszámoló díjáról
a cégbíróság dönt.
(2) Ha a végelszámoló a korrigált végelszámolási nyitómérleg alapján vagy a késõbbiekben, a végelszámolási eljárás során azt állapítja meg, hogy a cég vagyona a hitelezõk követelésének fedezetére nem elegendõ, a végelszámoló bejelentése alapján a cégbíróság felszámolási eljárás
lefolytatását kezdeményezi. A végelszámolónak a cégbíróság által megállapított díja felszámolási költségnek minõsül.
(3) A végelszámoló díja felszámoló szervezet esetében
a tevékenységet lezáró beszámoló mérlege szerinti eszközök könyvszerinti értékének 1,5 százaléka, de legalább
100 000 Ft és az azt terhelõ általános forgalmi adó összege.
A bíróság ettõl a mértéktõl indokolt esetben eltérhet. Más
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végelszámoló kirendelése esetében a végelszámoló kérelmére a munkájával arányban álló díjazást a cégbíróság állapítja meg.

IX. Fejezet
A VAGYONRENDEZÉSI ELJÁRÁS
1. Cím
A vagyonrendezési eljárás kezdeményezése
119. § (1) Vagyonrendezési eljárást kell – kérelemre
vagy hivatalból – lefolytatni, ha megszüntetési eljárás lefolytatása után, a cég jogutód nélküli törlését követõen
olyan vagyontárgy kerül elõ, amelynek a törölt cég volt a
tulajdonosa. Ha a törölt cég ellen végrehajtási eljárás van
folyamatban (Vht. 46. §) a végrehajtási eljárás alatt nem
kezdeményezhetõ vagyonrendezési eljárás a lefoglalt vagyontárgy vonatkozásában.
(2) A vagyonrendezési eljárás nemperes eljárás, amelyre a Pp. szabályait – ha e fejezet másként nem rendelkezik – megfelelõen alkalmazni kell, szünetelésnek azonban
nincs helye.
(3) A vagyonrendezési eljárást a törölt cég utolsó bejegyzett székhelye szerint illetékes megyei bíróság folytatja le.
(4) Az eljárást a törölt cég volt hitelezõje, volt tagja
(részvényese), illetve az kérheti, akinek az eljárás lefolytatásához jogi érdeke fûzõdik, mivel az általa megjelölt vagyontárgyra vonatkozóan követelése áll fenn. A kérelmezõnek meg kell jelölnie a törölt cég, valamint azon vagyontárgy azonosításához szükséges adatokat, amely vonatkozásában a vagyonrendezési eljárás lefolytatását kéri,
és csatolnia kell azokat az okiratokat, amelyekkel a vagyontárgy létét, tulajdoni helyzetének rendezetlenségét, illetve a kérelmezõ követelésének fennállását valószínûsíti.
A kérelemhez csatolni kell a közzétételi költségtérítés
megfizetésére vonatkozó igazolást is.
(5) Hivatalból kell lefolytatni a vagyonrendezési eljárást, ha a közhiteles vagy közérdekvédelmi célból vezetett
nyilvántartást vezetõ szervezet bejelenti, hogy a nyilvántartásában a törölt cég tulajdonosként szerepel.
(6) Ha a folyamatban lévõ vagyonrendezési eljárás
során újabb vagyontárgy kerül elõ, a bíróság – ha annak a
120. §-ban foglalt feltételei fennállnak – újabb vagyonrendezési eljárást rendel el, amelyet a korábban indult eljárással egyesít a Pp. szabályai szerint. Az eljárás megindítására a vagyonrendezõ bejelentése alapján is sor kerülhet.

2006/1. szám

MAGYAR KÖZLÖNY
2. Cím
A bíróság feladatai

120. § (1) Az eljáró bíróság a kérelemben foglaltakat
megvizsgálja. Ennek során – szükség esetén – további okiratokat szerezhet be, és a kérelmezõt, valamint a törölt cég
volt tagjait (részvényeseit) és az esetleg fellelhetõ korábbi
vezetõ tisztségviselõit meghallgathatja.
(2) Kérelemre induló vagyonrendezési eljárás esetén, ha
megállapítható a megjelölt vagyontárgy megléte és hogy
az a törölt cég tulajdonában állt, a bíróság elrendeli a vagyonrendezési eljárás lefolytatását, kivéve, ha valószínûsíthetõ, hogy a fellelt vagyontárgy értékesítésébõl befolyó
összeg az eljárás lefolytatásával felmerülõ költségeket
sem fedezné, figyelemmel a 123. § (1) bekezdésében szabályozott díjra is. Ebben az esetben a bíróság a kérelmet elutasítja, és a vagyontárgyat a kérelmezõ, illetve több kérelmezõ esetén a kérelmezõk közös tulajdonába adja. Ha a
kérelmezõ a vagyontárgyra természetben nem tart igényt,
ezt a bíróságnak be kell jelentenie. Ebben az esetben a vagyontárgy a Ptk. szabályai szerint uratlan vagyonnak minõsül.
(3) A 119. § (5) bekezdésében foglalt esetben sem folytatható le az eljárás, ha a vagyontárgy ténylegesen nem lelhetõ fel. Ebben az esetben a bíróság elrendeli a vagyontárgynak a nyilvántartásból való törlését.
121. § (1) A vagyonrendezési eljárás lefolytatását elrendelõ, a Cégközlönyben közzétett végzésben a bíróság – az
eljárás tárgyát képezõ vagyontárgy megjelölésével – vagyonrendezõt rendel ki a felszámolók névjegyzékében
szereplõ felszámolók közül. A vagyonrendezõre vonatkozóan a Cstv.-ben a felszámoló szervezetre, illetve a felszámolóbiztosra irányadó összeférhetetlenségi szabályokat
megfelelõen alkalmazni kell.
(2) A bíróság a végzésben felhívja a törölt cég volt hitelezõit, illetve tagjait (részvényeseit), hogy a vagyontárgyra
vonatkozó igényeiket a közzétételtõl számított harminc
napon belül a vagyonrendezõnek jelentsék be, illetve csatolják az igényt megalapozó okiratokat.
(3) Ha a vagyonrendezési eljárás tárgya zálogjoggal terhelt, a zálogjog jogosultját a bíróság külön felhívja hitelezõi igénye bejelentésére. A bejelentés elmaradása esetén a
zálogjog megszûnik.
(4) Ha a vagyonrendezõ a bejelentett igényt nem fogadja el, a kérelmezõ nyolc napon belül az eljárást lefolytató
bírósághoz fordulhat. A bíróság döntése ellen külön fellebbezésnek van helye.
(5) A vagyonrendezõ jogszabálysértõ intézkedése vagy
mulasztása ellen a vagyonrendezõ kirendelésének idõtartama alatt, a tudomásszerzéstõl számított nyolc napon belül az eljárásban résztvevõ sérelmet szenvedett fél a bíróságnál kifogással élhet. A bíróság a kifogásról soron kívül
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határoz, ennek során a kifogásolt intézkedést megsemmisíti, vagy a kifogást elutasítja. A bíróság döntése ellen külön fellebbezésnek van helye.

3. Cím
A vagyonrendezõ feladatai
122. § (1) Az igények bejelentését követõen a vagyonrendezõ a vagyontárgyat nyilvánosan meghirdetett pályázat vagy árverés útján – a Cstv. 49. §-a (1)–(3) bekezdésének megfelelõ alkalmazásával – értékesíti, és az értékesítésbõl befolyt összeget az erre a célra nyitott elkülönített
számláján helyezi el. Ingatlan vagy más nyilvántartásba
bejegyzett vagyontárgy értékesítése esetében – annak ellenére, hogy a cég jogalanyisága már a törléssel megszûnt –
az új tulajdonos tulajdonjogát kérelmére, a vagyonrendezési eljárás befejezését követõen a bíróság határozata alapján a közhiteles vagy közérdekvédelmi célból vezetett
nyilvántartásba be kell jegyezni.
(2) A vagyontárgy értékesítése kivételesen mellõzhetõ,
ha az eljárásban résztvevõk azt közösen kérik, valamint
megelõlegezik, illetve megfizetik az eljárás lefolytatásával
enélkül is felmerülõ költségeket és a vagyonrendezõ díját.
Az eljárásban résztvevõknek az erre vonatkozó megállapodásukat a vagyonrendezõnek az értékesítés megkezdése
elõtt be kell jelenteniük.
(3) A vagyontárgy értékesítésébõl befolyt összeg az eljárás költségeinek (a vagyonrendezõ díjának) elszámolását követõen elsõdlegesen a hitelezõi igények kielégítésére
szolgál. Ha a rendelkezésre álló összeg valamennyi hitelezõi igény kielégítésére nem elegendõ, a hitelezõk kielégítése követeléseik arányában történik meg.
(4) Ha hitelezõi igényt nem jelentettek be, vagy a rendelkezésre álló összeg a hitelezõi igényeket meghaladja,
az összeg felosztása a volt tagok (részvényesek) között – a
létesítõ okirat eltérõ rendelkezésének hiányában – a cég
törlésekor fennálló részesedésük arányában történik meg
azzal, hogy a felosztás során azok a tagok (részvényesek),
akik igényt nem jelentettek be, figyelmen kívül maradnak.
(5) Ha a vagyonrendezési eljárás lefolytatása kötelezõ,
akkor is a (3)–(4) bekezdés szerint kell eljárni. Igénybejelentés hiányában a vagyonrendezési eljárás során befolyt
összeget bírói letétbe kell helyezni.
(6) Ha a vagyonrendezési eljárás lefolytatása kötelezõ
és a vagyontárgy értékesítése nem járt sikerrel, a vagyonrendezõ felmerült költségeinek és díjának megfizetése
esetében a vagyontárgyat a jogosultnak természetben kell
kiadni. Ha nincs igénybejelentõ vagy a kérelmezõ természetben nem tart igényt a vagyontárgyra, az ingó vagyontárgy a Ptk. szabályai szerint uratlan vagyonnak minõsül,
ingatlan vagyontárgy esetében pedig az állam tulajdonjo-
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gának az ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzését rendeli el a bíróság.
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sor, de a cég törlését követõen olyan vagyontárgy kerül
elõ, amelynek a törölt cég volt a tulajdonosa, és arról a
végelszámolási, illetve a felszámolási eljárásban rendelkezés nem történt.

4. Cím
A vagyonrendezési eljárás befejezése

X. Fejezet

123. § (1) A vagyontárgy értékesítését követõ harminc
napon belül a vagyonrendezõ ezt a tényt bejelenti a bíróságnak, és benyújtja a 122. § (3)–(5) bekezdésében foglaltak szerint készített vagyonfelosztási javaslatot. A vagyonfelosztási javaslatban a követelések járulékait nem lehet figyelembe venni. A vagyonfelosztási javaslat keretében a vagyonrendezõ az eljárás lefolytatásával kapcsolatban közvetlenül felmerült költségei, továbbá munkadíjként 100 000 Ft és az azt terhelõ általános forgalmi adó
megállapítását kérheti a bíróságtól, amelyet a vagyonfelosztási javaslat elkészítése során a felosztásra rendelkezésre álló összegbõl le kell vonni.

Hatályba léptetõ és átmeneti rendelkezések,
módosuló jogszabályok

(2) A bíróság a vagyonrendezõ vagyonfelosztási javaslatát megvizsgálja és azt az érintetteknek megküldi, azzal,
hogy arra nyolc napon belül észrevételt tehetnek. Ezt
követõen a bíróság végzéssel határoz a hitelezõk követeléseinek kielégítésérõl, illetve a hitelezõnek nem minõsülõ
kérelmezõk közötti vagyonfelosztásról, valamint meghozza a 122. § (1) és (6) bekezdésében foglalt határozatot, továbbá kötelezi a vagyonrendezõt a még szükséges intézkedések megtételére. A bíróság a vagyonrendezõ által felszámított költségek összegét indokolt esetben módosíthatja.
(3) Az értékesítés mellõzése esetén a bíróság a vagyonfelosztási javaslatban foglaltak szerint a vagyontárgyat a
jogosult tulajdonába, illetve a kérelmezõk által meghatározott arányban a jogosultak közös tulajdonába adja. A
végzésben határozni kell a vagyonrendezõ költségeinek és
díjazásának összegérõl, annak viselésérõl is.
(4) A tulajdonjognak a közhiteles vagy közérdekvédelmi célból vezetett nyilvántartásba történõ bejegyzésére, illetve a vagyontárgy birtokba adására csak akkor kerülhet
sor, ha a jogosultak a vagyonrendezõ bíróság által megállapított költségeit és munkadíját – amennyiben azok levonására az (1) bekezdés szerint nem került sor – megfizették.
(5) Ha a vagyonrendezési eljárás lefolytatására hivatalból került sor, a vagyonrendezõ az (1) bekezdésben meghatározott költségeinek és díjának a vagyonfelosztási javaslat alapján nem fedezett részét az állam viseli.
(6) A vagyonfelosztásról döntõ végzés ellen fellebbezésnek van helye. Az eljárás jogerõs befejezésének tényét
a bíróság a Cégközlönyben közzéteszi.
124. § A 120–123. §-ban foglaltak megfelelõen irányadók abban az esetben is, ha a cég törlésére végelszámolási
eljárás vagy felszámolási eljárás lefolytatása után került

125. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglalt
kivétellel – 2006. július 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követõen benyújtott bejegyzési
(változásbejegyzési) kérelem esetében, illetve a hatálybalépése után indult törvényességi felügyeleti eljárásban és
más, a törvény hatálya alá tartozó ügyben (eljárásban) kell
alkalmazni.
(2) A 88. § (4) bekezdésében, a 89. § (1) és (3) bekezdésében, valamint a 135. § (5)–(6) bekezdésében foglalt rendelkezések a törvény kihirdetését követõ harmincadik napon lépnek hatályba; rendelkezéseiket az ezt követõen indult eljárásokban kell alkalmazni.
(3) A törvénynek az európai szövetkezetre vonatkozó
rendelkezései 2006. augusztus 18-án lépnek hatályba.
(4) A 17. § (2) bekezdése 2007. január 1-jén lép hatályba.
(5) Azok a gazdasági társaságok, amelyek a törvény hatálybalépését megelõzõen nem nyújthatták be cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelmüket elektronikus úton,
ezt – választásuk szerint – 2006. július 1. napjától tehetik
meg. Az egyéb cégformák esetében a 36–39. § rendelkezései 2007. január 1. napjától alkalmazhatók.
(6) A 4. § (2) bekezdése, a 25. § o) pontja, valamint a
törvény 2. számú melléklete I. részének 10. pontja 2007.
július 1-jén lép hatályba.
(7) Az 1. § (2) bekezdésének c)–e) pontja, a 13. § (3) bekezdésének a) pontja, valamint a 20. § (1) bekezdése 2007.
október 1-jén lép hatályba.
126. § Az e törvény hatálybalépését megelõzõen benyújtott cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelmeket a
cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági
cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény szabályai
szerint kell elbírálni, és ennek a törvénynek a rendelkezései szerint kell eljárni a folyamatban lévõ törvényességi
felügyeleti, valamint hivatalbóli törlési és vagyonrendezési eljárás során is.
127. § (1) Ahol jogszabály a bírósági cégnyilvántartásról és a cégek törvényességi felügyeletérõl szóló 1989. évi
23. törvényerejû rendeletet, valamint a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló
1997. évi CXLV. törvényt említi, ott azon e törvényt kell
érteni.
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(2) Ahol törvény a hivatalbóli törlési eljárásról, illetve a
törlési eljárásról rendelkezik, ott azon a megszüntetési eljárást kell érteni.
128. § Felhatalmazást kap az igazságügy-miniszter,
hogy
a) a cégbejegyzési eljárásra és a cégnyilvántartásra,
b) a Cégközlönyben megjelenõ közlemények közzétételére és költségtérítésére,
c) a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban
Közremûködõ Cégszolgálat mûködésére és a fizetendõ
költségtérítésre,
d) a felügyelõbiztos díjára,
e) az informatikai és hírközlési miniszterrel egyetértésben az elektronikus cégbejegyzési eljárásra és cégnyilvántartásra,
f) az informatikai és hírközlési miniszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben a cégbejegyzés iránti eljárás illetéke és a közzétételi költségtérítés elektronikus úton
történõ megfizetésével kapcsolatos eljárásra
vonatkozó részletes szabályokat rendelettel állapítsa meg.
129. § (1) E törvény hatálybalépését megelõzõen bejegyzett cégek a cégjegyzékben vezetett adataik elsõ változásakor, ennek hiányában legkésõbb 2007. szeptember
1. napjáig kötelesek a 24–25. §-nak megfelelõ adatok bejelentésére.
(2) Az e törvény 4. §-ának (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket csak azon cégek esetében kell alkalmazni,
amelyekben az állam közvetlenül vagy szervezetei útján
gyakorolt többségi befolyása (Ptk. 685/B. §) a törvény hatálybalépését követõen szûnik meg vagy a cég a törvény
hatálybalépését követõen kerül ki a külön törvény szerinti
tartós állami tulajdoni körbõl.
(3) Azok a cégek, amelyeknek a végelszámolása e törvény hatálybalépésének idõpontjában már folyamatban
van, a törvény hatálybalépésétõl számított három éven belül a Cstv. 2006. július 1-jéig hatályos elõírásai szerint kötelesek a végelszámolási eljárást befejezni. Azok a cégek,
amelyeknek a végelszámolása a törvény hatálybalépésekor már több mint három éve folyamatban van, a végelszámolást a törvény hatálybalépésétõl számított egy éven belül, a Cstv. 2006. július 1-jéig hatályos elõírásai szerint kötelesek befejezni. Ennek hiányában abban az esetben, ha a
végelszámolás a cég elhatározása alapján folyik, a cégbíróság elrendeli a cég kényszer-végelszámolását.
(4) A 20. § (1) bekezdésének hatálybalépéséig a Cégközlöny a 2007. október 1. napjáig hatályos formában jelenik meg.
(5) Azok a korábban bejegyzett adatok, amelyeket e törvény hatálybalépését követõen a cégjegyzék már nem tart
nyilván, e törvény hatálybalépésének napjával az elektronikus cégnyilvántartásból hivatalból törlésre kerülnek.
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(6) A cégjegyzékbe már bejegyzett oktatói munkaközösségek e törvény hatálybalépését követõ hat hónapon
belül kötelesek a létesítõ okiratuk módosítása útján közkereseti társaságként vagy korlátolt felelõsségû társaságként
történõ nyilvántartásba vételüket kérni, vagy ennek hiányában a jogutód nélküli megszûnésrõl határozni és azt a
cégbíróságnak bejelenteni. A határidõ eredménytelen elteltét követõen a cégbíróság a céget megszûntnek nyilvánítja. A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.
130. § (1) A törvénynek a cégbejegyzéssel (változásbejegyzéssel) kapcsolatos bírósági ügyintézési határidõkre
vonatkozó rendelkezései – a 49. §-ban foglalt kivétellel –
2007. október 1-jén lépnek hatályba. A törvény hatálybalépésétõl 2007. október 1. napjáig a bírósági ügyintézési
határidõkre a (2)–(5) bekezdésben foglaltak az irányadók.
(2) A szerzõdésmintával alapított, illetve mûködõ cégek
esetében
a) a kérelem benyújtásától számított nyolc munkanapon belül kerülhet sor a kérelem hiánypótlási eljárás lefolytatása nélküli elutasítására,
b) a cég bejegyzésére irányuló kérelem esetén a hiánypótlásra felhívó végzés meghozatalára nyitva álló határidõ
a kérelem érkezésétõl számított tíz munkanap,
c) a cég bejegyzésére irányuló kérelem érkezésétõl számított tizenöt munkanapon belül dönteni kell a bejegyzésrõl vagy annak elutasításáról.
(3) A szerzõdésminta alkalmazása nélkül alapított, illetve mûködõ cégek esetében
a) a kérelem benyújtásától számított nyolc munkanapon belül kerülhet sor a kérelem hiánypótlási eljárás lefolytatása nélküli elutasítására,
b) a cég bejegyzésére irányuló kérelem esetén a hiánypótlásra felhívó végzés meghozatalára nyitva álló határidõ
a kérelem érkezésétõl számított húsz munkanap,
c) a cég bejegyzésére irányuló kérelem érkezésétõl számított harminc munkanapon belül dönteni kell a bejegyzésrõl vagy annak elutasításáról.
(4) Mind a szerzõdéskötéssel, mind a szerzõdésminta
alkalmazása nélkül alapított cég változásbejegyzése esetében a hiánypótlásra felhívó végzés meghozatalára nyitva
álló határidõ harmincöt munkanap, a változásbejegyzési
kérelemben foglaltak bejegyzésérõl vagy annak elutasításáról pedig a kérelem benyújtásától számított negyvenöt
munkanapon belül kell dönteni.
(5) A cégbíróság vezetõje a (2)–(4) bekezdésben meghatározott, a cégbejegyzésre (változásbejegyzésre) vonatkozó ügyintézési határidõk elmulasztása esetén a határidõ
lejártát követõen nyolc munkanapon belül intézkedhet a
bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem elbírálásáról.
131. § Az adóhatóságnak a 87. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatási kötelezettségét a törvény hatálybalépésekor már bejegyzett cégek esetében 2006. november
30-ig kell teljesítenie.
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132. § (1) E törvény – végrehajtási rendeleteivel, valamint
a gazdasági társaságokról szóló törvénnyel együtt – a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 68/151/EGK elsõ irányelve (1968. március
9.) az egész Közösségre kiterjedõ egységes biztosítékok
kialakítása érdekében a tagállamok által a társasági tagok
és harmadik személyek érdekei védelmében a Szerzõdés
58. cikkének (2) bekezdése szerinti társaságoknak elõírt
biztosítékok összehangolásáról, valamint az azt módosító
aa) az Európai Parlament és a Tanács 2003/58/EK
irányelve (2003. július 15.) a meghatározott jogi formájú
társaságokra vonatkozó nyilvánossági követelmények tekintetében a 68/151/EGK tanácsi irányelv módosításáról,
ab) a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi
Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a
Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel
Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeirõl, valamint az Európai
Unió alapját képezõ szerzõdések kiigazításáról szóló okmány II. melléklet 4. rész A. pont (1) bekezdése;
b) a Tanács 77/91/EGK második irányelve (1976. december 13.) a biztosítékok egyenértékûvé tétele céljából a
részvénytársaságok alapításának, valamint ezek tõkéje
fenntartásának és módosításának tekintetében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek érdekei
védelmében a Szerzõdés 58. cikkének (2) bekezdése szerinti társaságoknak elõírt biztosítékok összehangolásáról,
valamint az azt módosító
ba) a Tanács 92/101/EGK irányelve (1992. november
23.) a részvénytársaságok alapításáról, valamint a tõkéjük
fenntartásáról és módosításáról szóló 77/91/EGK irányelv
módosításáról,
bb) a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi
Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a
Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel
Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeirõl, valamint az Európai
Unió alapját képezõ szerzõdések kiigazításáról szóló okmány II. melléklet 4. rész A. pont (2) bekezdése;
c) a Tanács 78/855/EGK harmadik irányelve (1978.
október 9.) a Szerzõdés 54. cikke (3) bekezdésének
g) pontja alapján a részvénytársaságok egyesülésérõl, valamint az azt módosító, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a
Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeirõl, valamint az Európai Unió alapját képezõ szerzõdések kiigazításáról szóló okmány II. melléklet 4. rész A. pont (3) bekezdése;
d) a Tanács 82/891/EGK hatodik irányelve (1982. december 17.) a Szerzõdés 54. cikke (3) bekezdésének
g) pontja alapján a részvénytársaságok szétválásáról;
e) a Tanács 89/666/EGK tizenegyedik irányelve (1989.
december 21.) a valamely tagállam jogának hatálya alá tartozó meghatározott jogi formájú társaságoknak egy másik
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tagállamban létesített fióktelepeire vonatkozó adatközlési
követelményeirõl;
f) a Tanács 89/667/EGK tizenkettedik társasági jogi
irányelve (1989. december 21.) az egyszemélyes korlátolt
felelõsségû társaságokról;
g) a Tanács 2001/86/EK irányelve (2001. október 8.)
az európai részvénytársaság statútumának a munkavállalói
részvételre vonatkozó kiegészítésérõl;
h) az Európai Parlament és a Tanács 2004/25/EK irányelve (2004. április 21.) a nyilvános vételi ajánlatról.
(2) E törvény a következõ uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
a) a Tanács 2137/85/EGK rendelete az európai gazdasági egyesülésrõl (az európai gazdasági egyesülésrõl, valamint a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV.
törvény és a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a
bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2003. évi XLIX.
törvénnyel együtt);
b) a Tanács 2157/2001/EK rendelete (2001. október 8.)
az európai részvénytársaság (SE) statútumáról (az európai
részvénytársaságról szóló 2004. évi XLV. törvénnyel
együtt);
c) A Tanács 1435/2003/EK rendelete (2003. július 22.)
az európai szövetkezet (SCE) statútumáról.
133. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti:
a) a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény;
b) az adótörvények, a számviteli törvény és egyes más
törvények módosításáról szóló 1998. évi XXXIII. törvény
62. §-a, és az azt megelõzõ alcím;
c) a szervezett bûnözés, valamint az azzal összefüggõ
egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez
kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi
LXXV. törvény 55. §-a;
d) az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló
1999. évi XCIX. törvény 187. §-át megelõzõ alcím;
e) a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 44. § (1) bekezdésének „a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi
CXLV. törvény melléklete I/3. pontjának f) alpontja” szövegrész;
f) a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl
szóló 1999. évi CXXV. törvény 81. §-a, és az azt megelõzõ
alcím;
g) a gazdasági kamarák feladatainak átadásával összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2000. évi LXXXIII.
törvény 22. §-a és 25. § (3) bekezdése;
h) az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló
2000. évi CXIII. törvény 217. §-a és az azt megelõzõ alcím;
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i) a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról
szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról szóló 2000.
évi CXXIV. törvény 151. §-a;
j) a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok módosításáról szóló
2000. évi CXXXVI. törvény 172. §-a, 186. §-a;
k) a zálogjoggal kapcsolatos törvényi szabályozás módosításáról szóló 2000. évi CXXXVII. törvény 7. §
(1)–(2) bekezdése;
l) az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 32. §-a;
m) a devizakorlátozások megszüntetésérõl, valamint
egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2001.
évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdése; 8. § (2)–(3) bekezdése;
n) a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló 2001. évi CV. törvény 21. §-a;
ny) a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 450. §
(2) bekezdés k) pontja;
o) a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenõrzésének bõvítésével összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény 18. §-a és az azt
megelõzõ alcím;
p) az európai gazdasági egyesülésrõl, valamint a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény és a
cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági
cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2003. évi XLIX. törvény
16–17. §-a, 18. §-ának (1)–(2) bekezdése, a 19. §
(1)–(2) bekezdése, 20. §-a, 21–31. §-a és az azokat megelõzõ alcím;
q) a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 79. §-a;
r) az elektronikus cégeljárásról és a cégiratok elektronikus úton történõ megismerésérõl szóló 2003. évi
LXXXI. törvény 1. §-a, 2. § (1) bekezdése, 3–4. §-a, 5. §
(2) bekezdése, 6–10. §-a, 16. §-ának (2) és (4) bekezdése;
s) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
180. § (2) bekezdésének a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi
CXLV. törvény 61. § (1) bekezdését érintõ szövegrésze;
sz) a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosításáról szóló 2003. évi CXXXI. törvény
26. §-a (2) bekezdésének a)–b) pontja;
t) az európai részvénytársaságról szóló 2004. évi XLV.
törvény 51. § (3) bekezdése, 59. §-a és az azt megelõzõ alcím, 60. §-ának (1) bekezdése, 61–66. §-a, valamint a törvény melléklete;
u) az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV.
törvény módosításáról szóló 2004. évi LV. törvény 18. §
(3) bekezdése, 22. §-a;
v) a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény, a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint
más, kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2004. évi
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CXXVII. törvény 1–13. §-a, 14. § (1) bekezdése,
15–19. §-a, 26. § (1) bekezdésének második mondata és
26. § (3) bekezdése, 27. § (1) bekezdésének elsõ francia
bekezdése;
z) a cégben fennálló vagyoni hányadát rosszhiszemûen
átruházó személy felelõsségének megállapítása érdekében
a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági
cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény, valamint a
csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról szóló
2005. évi LXIX. törvény 1–2. §-ai;
zs) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 135. §-ának
(5) és (6) bekezdése.
134. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti:
a) a csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 1. § (1) bekezdésének „és a végelszámolást” szövegrésze; 1. § (4) bekezdése; 3. § (1) bekezdésének c) pontjában az „A végelszámolási eljárásban hitelezõ mindenki, akinek a gazdálkodó szervezettel szemben pénz- vagy pénzben kifejezett
vagyoni követelése van.” szövegrész; 4. § (1) bekezdésének „valamint a végelszámolás” és „illetve a végelszámolás” szövegrésze; 5. § (1) bekezdésének „és a végelszámoló” valamint „és a végelszámolás” szövegrésze; 5. §
(2) bekezdésének „és a végelszámolóval” szövegrésze;
5. § (4) bekezdésének „illetve a végelszámolót” szövegrésze; 6. § (3) bekezdésének „és a végelszámolási eljárásban” szövegrésze; 6. § (4) bekezdésének az „a végelszámolási eljárásban pedig a gazdálkodó szervezetet, a hitelezõt és a végelszámolót” szövegrésze, valamint a IV. Fejezete;
b) a csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról
szóló 1993. évi LXXXI. törvény 30–41. §-ai, továbbá a
44. § (4) bekezdésének a 67. § bevezetõ szövegrészét, valamint a 70. § a) pontját módosító szövegrésze;
c) a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény 15. §-a (3) bekezdésének a csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi
XLIX. törvény 69. §-ának (5) bekezdését módosító szövegrésze,
d) a bírósági cégnyilvántartásról és a cégek törvényességi felügyeletérõl szóló 1989. évi 23. törvényerejû
rendelet módosításáról szóló 1995. évi LXII. törvény
16. §-ának (1) bekezdése;
e) a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvény
33. § (1) bekezdésének b) pontjában az „és 76. §-ában”
szövegrész;
f) társasági adóról szóló 1991. évi LXXXVI. törvény
módosításáról szóló 1995. évi CVI. törvény;
g) a csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról
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szóló 1997. évi XXVII. törvény 30–32. §-a; a 34. § (1) bekezdésének a csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a
végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 66. §
(2) bekezdés a) és c) pontját, a 68. § (1) bekezdését, a 73. §
(1)–(2) bekezdését és a 74. §-t módosító szövegrészei; a
34. § (2) bekezdésének a csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 70. §-ának a) pontját módosító szövegrésze; 34. §
(3) bekezdése; 35. § „és a végelszámolás” szövegrésze;
h) az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekrõl szóló törvények módosításáról szóló 2002. évi
XLII. törvény 321. §-ának (2) bekezdése.
135. § (1) A csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a
végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény címe
„A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991.
évi XLIX. törvény”-re változik.
(2) Ahol jogszabály a csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvényt említi, ott azon a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényt kell érteni.
(3) A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl és az ezzel összefüggõ törvénymódosításokról
szóló 2003. évi LXXIII. törvény 3. § j) pontjában az „a
cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági
cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény 16. § (1) bekezdése szerinti székhely” szövegrész helyébe az „a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 7. §-a szerinti székhely”
szövegrész lép.
(4) A cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény, a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint
más, kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2004. évi
CXXVII. törvény 14. § (2) bekezdése nem lép hatályba.
(5) A cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény
(a továbbiakban: Ctv.) 19. §-a (2) bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A jegyzett tõkét – a számviteli törvény felhatalmazása alapján devizakönyvvezetést alkalmazó társaság, az
európai részvénytársaság és az európai gazdasági egyesülés kivételével – forintban kell meghatározni.”
(6) A Ctv. 30. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A cég székhelyét (telephelyét, fióktelepét), a jegyzett tõke pénznemének megváltoztatását, a cég tagjait (tulajdonosait), a vezetõ tisztségviselõket, a felügyelõ bizottság tagjait, illetve a könyvvizsgáló személyét érintõ változás a cégjegyzékbe történõ bejegyzéssel, de a változás idõpontjára visszamenõlegesen válik hatályossá.”
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136. § (1) 2007. július 1. után közhasznú társaság már
nem alapítható.
(2) A 2007. július 1-jén a cégnyilvántartásba bejegyzett,
vagy bejegyzés alatt álló közhasznú társaság 2009. június
30-ig a közhasznú társaságokra irányadó szabályok szerint
mûködhet tovább.
(3) 2007. július 1-jét követõen a közhasznú társaság
nonprofit gazdasági társaságként történõ továbbmûködésére, nonprofit gazdasági társasággá történõ átalakulására,
illetve megszûnésére a Gt. 365. §-a (3) bekezdésében foglalt szabályok irányadók.
(4) 2009. július 1-jén a törvény 27. §-ának (7) bekezdése, 1. számú melléklete II. részének 8. pontja, valamint
2. számú melléklete II. részének 7. pontja a hatályát veszti.

Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés 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 bejegyzési kérelem tartalmára tekintettel kötelezõ, valamennyi cég bejegyzéséhez (változásbejegyzéséhez)
szükséges okiratok:
1. a) létesítõ okirat, illetve a létesítõ okirat módosítása,
b) a létesítõ okirat – változásokkal egybefoglalt – hatályosított szövege;
2. az alapítási engedély;
3. nyilatkozat arról, hogy a cég élt-e névfoglalással, illetve a névfoglalást elrendelõ végzés másolata;
4. a székhelyül, telephelyül, fióktelepül szolgáló ingatlan használatára feljogosító okirat;
5. külföldi cég vagy más szervezet tagsága esetén a külföldi cég három hónapnál nem régebbi cégkivonata és annak magyar nyelvû hiteles fordítása, illetve annak hiteles
fordításban történõ igazolása, hogy a céget vagy más szervezetet a hazai joga szerint nyilvántartásba vették, illetve
az az okirat, amelybõl képviselõjének a képviseletre való
jogosultsága megállapítható;
6. a külföldi személy magyarországi kézbesítési megbízottjának a megbízására, illetve a megbízás elfogadására
vonatkozó teljes bizonyító erejû magánokirat;
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7. a) a vezetõ tisztségviselõk, felügyelõbizottsági (ellenõrzõ bizottsági) tagok, a könyvvizsgáló, illetve a szövetkezet, az erdõbirtokossági társulat, a vízgazdálkodási
társulat tisztségviselõinek a megválasztást elfogadó, az
összeférhetetlenségre is kiterjedõ nyilatkozata, a közkereseti társaság és a betéti társaság vezetõ tisztségviselõinek
kivételével, ha a képviseletet valamennyi tag ellátja,
b) az a) pontban említettek megválasztásának idõtartamát tartalmazó okirat,
c) a cég képviselõinek hiteles cégaláírási nyilatkozata;
8. ha a könyvvizsgáló szervezet, a könyvvizsgálatot ellátó személynek a megválasztást elfogadó, az összeférhetetlenségre is kiterjedõ nyilatkozata;
9. ingatlan nem pénzbeli hozzájárulásként történõ szolgáltatása esetén az ingatlan – három hónapnál nem régebbi –
tulajdoni lapja, melybõl az ingatlannal való rendelkezés jogcíme legalább széljegy formájában megállapítható; a tulajdoni lapon a következõ bejegyzésre váró széljegy jogosultjaként csak a nem pénzbeli hozzájárulást szolgáltató személy vagy szervezet szerepelhet;
10. a jogszabályban meghatározott mértékû illeték és
közzétételi költségtérítés megfizetésének igazolása;
11. a jogi képviselõ meghatalmazása, illetve képviseleti
jogának igazolása;
12. az adószám megállapításához szükséges, az általános forgalmi adó alanyának az adóköteles tevékenysége
megkezdésének bejelentésével összefüggõ nyilatkozat [az
adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 22. §
(1) bekezdése].
II. Ha a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem tartalmára tekintettel kötelezõ, az egyes cégformák bejegyzéséhez (változásbejegyzéséhez) szükséges további okiratok:
1. korlátolt felelõsségû társaság esetén
a) a tagjegyzék, közös tulajdonú törzsbetét esetében a
résztulajdonosok és a képviselõjük feltüntetésével;
b) a vagyoni hozzájárulással kapcsolatban
ba) a hitelintézet igazolása a pénzbeli hozzájárulás befizetésérõl, illetve bejegyzett társaság esetében a létesítõ
okiratban (a legfõbb szerv határozatában) meghatározottak szerint történõ befizetésrõl szóló igazolás,
bb) ügyvezetõi nyilatkozat a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról és annak jogcímérõl, a tagoknak a nem pénzbeli hozzájárulás értékelésére vonatkozó nyilatkozatával együtt;
c) a tõkeleszállításra vonatkozó közlemény közzétételét igazoló lappéldánykivonatok;
2. a) nyilvános részvénytársaság alapításával összefüggésben
aa) az alapítási tervezet,
ab) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által
jóváhagyott tájékoztató,
ac) a részvényjegyzési ív,
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ad) az alakuló közgyûlésre szóló meghívó és a közzétételének igazolása,
ae) az alakuló közgyûlés jegyzõkönyve és a jelenléti ív;
b) zárt körû részvénytársaság alapításával összefüggésben a részvények átvételére kijelölt személyeknek a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalását tartalmazó okirat;
c) részvénytársaság alapításával összefüggésben
ca) a hitelintézet igazolása az alaptõke alapításkori hányadának befizetésérõl,
cb) az alapítók nyilatkozata a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról;
d) részvénytársaság tõkeváltozásával kapcsolatban
da) a tõkeleszállításra vonatkozó közlemény közzétételét igazoló lappéldánykivonatok, és az igazgatóság
Gt. 274. § (1) bekezdése szerint adott nyilatkozata,
db) a közgyûlés összehívására vonatkozó meghívó és a
közgyûlés jelenléti íve;
3. szövetkezet esetén
– az alakuló közgyûlés jegyzõkönyve és a jelenléti ív,
– a közgyûlési meghívó;
4. erdõbirtokossági társulat esetén
– az alakuló közgyûlés jegyzõkönyve és a jelenléti ív,
– a közgyûlési meghívó,
– a társulat tulajdonában vagy használatában lévõ ingatlanok tulajdoni lapjai;
5. vízgazdálkodási társulat esetén
– az alakuló közgyûlés jegyzõkönyve és a jelenléti ív,
– a közgyûlési meghívó,
– az érdekeltségi terület helyszínrajza,
– az alapszabály mellékleteként a társulat tagjainak
neve (cégneve) lakhelye (székhelyének) felsorolása;
6. külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén
a) fióktelepet létesítõ, valamint annak képviselõjét kijelölõ határozat és annak hiteles magyar nyelvû fordítása,
b) az 1997. évi CXXXII. törvény 23. § (2) bekezdése
szerinti nyilatkozatok,
c) a fióktelep megszûnéséhez az errõl hozott alapítói
határozat és annak hiteles fordítása,
d) a külföldi vállalkozás megszûnése közzétételét igazoló lappéldány kivonata;
7. külföldiek közvetlen kereskedelmi képviselete esetén
a) a képviseletet létesítõ, valamint annak képviselõjét kijelölõ határozat és annak hiteles magyar nyelvû fordítása,
b) az 1997. évi CXXXII. törvény 30. §-a szerinti nyilatkozatok,
c) képviselet megszûnéséhez az errõl hozott alapítói
határozat és annak hiteles fordítása,
d) a külföldi vállalkozás megszûnése közzétételét igazoló lappéldány kivonata;
8. közhasznú társaság esetén
a) a tagjegyzék, közös tulajdonú törzsbetét esetében a
résztulajdonosok és a képviselõjük feltüntetésével;
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b) a vagyoni hozzájárulással kapcsolatban
ba) a hitelintézet igazolása a pénzbeli hozzájárulás befizetésérõl, illetve bejegyzett társaság esetében a létesítõ
okiratban (a legfõbb szerv határozatában) meghatározottak szerint történõ befizetésrõl szóló igazolás,
bb) ügyvezetõi nyilatkozat a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról és annak jogcímérõl, a tagoknak a nem pénzbeli hozzájárulás értékelésére vonatkozó nyilatkozatával együtt;
c) a tõkeleszállításra vonatkozó közlemény közzétételét igazoló lappéldánykivonatok;
9. egyéni cég esetén a vállalkozói igazolvány hitelesített másolata;
10. végrehajtói iroda esetén a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara alapítási engedélye;
11. közjegyzõi iroda esetén a Magyar Országos Közjegyzõi Kamara alapítási engedélye.
III. A gazdasági társaságok átalakulásának (formaváltozásának, egyesülésének, különválásának) bejegyzéséhez
szükséges további okiratok:
1. a gazdasági társaság legfõbb szervének határozatai
az átalakulásról;
2. nyilatkozat arról, hogy a munkavállalói érdekképviseletet az átalakulás elhatározásáról az ügyvezetés tájékoztatta;
3. az átalakuló (jogelõd) társaság(ok) vagyonmérleg-tervezete és vagyonleltár-tervezete;
4. az átalakulással létrejövõ (jogutód) gazdasági társaság(ok) vagyonmérleg-tervezete és vagyonleltár-tervezete;
5. a vagyonmérleg-tervezetekre és a vagyonleltár-tervezetekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést tartalmazó
okirat;
6. az átalakulásra vonatkozó közlemények megjelenését igazoló lappéldányok kivonata;
7. egyesülés esetén az egyesülési szerzõdés;
8. szétválás esetén a szétválási szerzõdés.
IV. Felszámolás esetén szükséges okiratok:
1. a felszámoló szervezet megbízásából a felszámolandó cégnél eljáró személyt kijelölõ okirat, és e személynek
(felszámolóbiztos) a megbízatás elfogadását tartalmazó,
az összeférhetetlenségre is kiterjedõ nyilatkozata;
2. a felszámolóbiztos aláírási címpéldánya.
V. Végelszámolás esetén szükséges okiratok:
1. az általános szabályok szerint lefolytatott végelszámolás esetén
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a) a legfõbb szerv jogutód nélküli megszûnését elhatározó, és a végelszámolás megindítására, a végelszámoló
kijelölésére vonatkozó határozata,
b) a végelszámolói megbízatás elfogadását tartalmazó,
az összeférhetetlenségre is kiterjedõ nyilatkozat,
c) a végelszámoló aláírási címpéldánya, ha a végelszámoló nem a cég korábbi vezetõ tisztségviselõje,
d) nyilatkozat arról, hogy a munkavállalói érdekképviseletet a végelszámolás megindításáról az ügyvezetés tájékoztatta;
2. egyszerûsített végelszámolás esetén:
a) az 1. pont alatti okiratok,
b) a végelszámoló által közzétett hirdetmény.

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 bejegyzési kérelem tartalmára tekintettel kötelezõ, valamennyi cég bejegyzéséhez (változásbejegyzéséhez)
szükséges okiratok:
1. ha a cég az Európai Unió valamely hivatalos nyelvén
történõ nyilvántartását is kéri, a cégbejegyzésre irányuló
nyomtatványnak a választott nyelven kitöltött példánya,
valamint a létesítõ okirat e nyelvre történt hiteles fordítása;
2. a cég tevékenységének folytatásához szükséges hatósági engedély;
3. a) ha a cég elnevezésében történelmi személyiség
neve szerepel, vagy a cégnévhez másnak jogi érdeke fûzõdik, a Ctv. 4. §-ának (4) bekezdésében meghatározott személy vagy szervezet hozzájárulását tartalmazó okirat, a
Ctv. 4. §-ának (5) bekezdésében meghatározott esetben
pedig annak igazolása, hogy a cégben az állam többségi
befolyással rendelkezik,
b) a cég idegen nyelvû elnevezésének hiteles fordítását
tanúsító okirat;
4. a) társadalmi szervezet tagról vezetett nyilvántartás
adatait tartalmazó, három hónapnál nem régebbi kivonat,
b) önkormányzat tag esetén a képviselõ-testület erre
vonatkozó döntését tartalmazó okirat;
5. a kiskorú tag (részvényes) képviseletére vonatkozó
gyámhivatali határozat, ha a szülõ nem láthatja el a kiskorú
képviseletét;
6. ha a vezetõ tisztségviselõk megválasztásához hatósági engedély szükséges ez az okirat;
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7. a vezetõ tisztségviselõ képviseleti jogának egyes
ügyekre vagy ügycsoportokra vonatkozó átruházása esetén az errõl szóló okirat;
8. ha a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásához hatóság, illetve harmadik személy hozzájárulása (engedélye)
szükséges, ez az okirat;
9. a) az elismert vállalatcsoport létrehozására vonatkozó szerzõdés,
b) az elismert vállalatcsoport létrejöttének, valamint
megszûnésének közzétételét igazoló lappéldány kivonat,
c) az uralkodó tag nyilatkozata arról, hogy az arra jogosult hitelezõknek biztosítékot nyújtott, illetve az ellenõrzött társaság tagjai (részvényesei) kérésére üzletrészeiket
(részvényeiket) piaci értéken megvásárolja;
10. a közhasznú jogállás megszerzését, illetve megszûnését tanúsító okirat.
II. Ha a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem tartalmára tekintettel kötelezõ, az egyes cégformák bejegyzéséhez (változásbejegyzéséhez) szükséges további okiratok:
1. korlátolt felelõsségû társaság esetén:
a) az üzletrész megszerzéséhez kapcsolódóan
aa) az üzletrész átruházására vonatkozó szerzõdés,
ab) az üzletrész bírósági határozattal, árveréssel történõ megszerzése esetén az erre vonatkozó okirat,
ac) a gyámhivatal jóváhagyó nyilatkozata a kiskorú tag
(részvényes) üzletrészének átruházásához,
ad) az elõvásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatok,
ae) ha a létesítõ okirat az üzletrész átruházásához elõírja a társaság beleegyezését, az erre vonatkozó okirat,
af) az üzletrész megszerzõjének azon nyilatkozata,
amellyel a létesítõ okirat rendelkezéseit magára nézve kötelezõnek ismeri el,
ag) ha a társaság rendelkezik az üzletrésszel, az ezzel
kapcsolatos okiratok,
ah) a saját üzletrész megszerzése esetén (közbensõ)
mérleg a törzstõkén felüli vagyon meglétének igazolására,
ai) az üzletrész felosztásával, bevonásával kapcsolatos
jognyilatkozatokat tartalmazó okiratok (jegyzõkönyv),
aj) a hátralékos törzsbetét hányadoknak a létesítõ okiratban foglaltak szerint történt befizetését tanúsító okirat
az üzletrész kívülálló részére történõ átruházását, a tõkeemelést vagy a saját üzletrész megszerzését tartalmazó bejegyzési kérelem esetén;
b) ha a nem pénzbeli hozzájárulás értékeléséhez
könyvvizsgálót vagy szakértõt vesznek igénybe, a könyvvizsgálói (szakértõi) vélemény;
c) a taggyûlésen kívül hozott határozat meghozatalával
kapcsolatos okiratok;
d) a törzstõke változása esetében
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da) az elsõbbségi jog gyakorlásával, illetve az új törzsbetét kívülálló által történõ megszerzésével kapcsolatos
jognyilatkozatokat tartalmazó okiratok,
db) a törzstõkén felüli vagyonból történõ tõkeemelés
esetében a taggyûlés által elfogadott számviteli törvény
szerinti beszámoló mérlege vagy a közbensõ mérleg,
dc) a törzstõke kötelezõ leszállítása esetében az ügyvezetõ nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a kötelezõ leszállításra milyen törvényi ok miatt került sor, és az ezt
alátámasztó okiratok,
dd) a törzstõke leszállítása esetében az ügyvezetõ nyilatkozata a hitelezõknek nyújtott biztosítékokról, illetve
arról, hogy a társaság a hitelezõnek nem köteles biztosítékot nyújtani;
2. a) nyilvános részvénytársaság alapításával összefüggésben a nem pénzbeli hozzájárulás értékérõl adott könyvvizsgálói (szakértõi) vélemény;
b) részvénytársaság tõkeváltozásával kapcsolatban
ba) új részvényekkel történõ alaptõke-emelés esetében
annak igazolása, hogy a tõkeemelést megelõzõen forgalomba hozott részvények névértéke (kibocsátási értéke) befizetésre került és a Gt. 250. § (2) bekezdésében foglalt hozzájárulást igazoló okiratok,
bb) a jegyzett tõkén felüli vagyonból történõ tõkeemelés vagy dolgozói részvény kialakítása esetében a taggyûlés által elfogadott számviteli törvény szerinti beszámoló
mérlege, illetve a közbensõ mérleg,
bc) az alaptõke kötelezõ leszállítása esetében a vezetõ
tisztségviselõ nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a kötelezõ leszállításra milyen törvényi ok miatt került sor, és az
ezt alátámasztó okiratok,
bd) az alaptõke leszállítása esetén a leszállítással érintett részvénysorozat részvényeseinek elõzetes hozzájárulását tanúsító okirat,
be) az alaptõke leszállítása esetében a vezetõ tisztségviselõ nyilatkozata a hitelezõknek nyújtott biztosítékokról, illetve arról, hogy a társaság a hitelezõknek nem köteles biztosítékot nyújtani;
c) nyilvánosan mûködõ részvénytársaság zártkörûen
mûködõvé válása esetében a vezetõ tisztségviselõ nyilatkozata arról, hogy a részvények már nem kerülnek nyilvános forgalomba hozatalra;
3. külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén
a) a külföldi vállalkozás létesítõ okirata, illetve annak a
változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege,
b) a külföldi vállalkozás joga szerinti kereskedelmi
nyilvántartásba történt felvételét igazoló okirat, valamint
ennek hiteles magyar nyelvû fordítása;
4. külföldiek közvetlen kereskedelmi képviselete esetén
a) a külföldi vállalkozás létesítõ okirata, illetve annak a
változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege,
b) a külföldi vállalkozás joga szerinti kereskedelmi
nyilvántartásba történt felvételét igazoló okirat, valamint
ennek hiteles magyar nyelvû fordítása;
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5. egyesülés esetén
a) a legfõbb szerv ülésén kívül hozott határozatokra
vonatkozó okiratok,
b) a csatlakozás elfogadásával, a kilépéssel, a tagsági
viszony öröklése (jogutódlás) révén történõ folytatásával
kapcsolatos okiratok;
6. közös vállalat esetén
a) a legfõbb szerv ülésén kívül hozott határozatokra
vonatkozó okiratok,
b) a csatlakozás elfogadására, a felelõsség korlátozására, a kilépésre, a tagsági viszony átruházására, az öröklés
(jogutódlás) alapján folytatandó tagsági viszonyra vonatkozó jognyilatkozatokat tartalmazó okiratok;
7. közhasznú társaság esetén
a) az üzletrész megszerzéséhez kapcsolódóan
aa) az üzletrész átruházására vonatkozó szerzõdés,
ab) az üzletrész bírósági határozattal, árveréssel történõ megszerzése esetén az erre vonatkozó okirat,
ac) a gyámhivatal jóváhagyó nyilatkozata a kiskorú tag
(részvényes) üzletrészének átruházásához,
ad) az elõvásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatok,
ae) ha a létesítõ okirat az üzletrész átruházásához elõírja a társaság beleegyezését, az erre vonatkozó okirat,
af) az üzletrész megszerzõjének azon nyilatkozata,
amellyel a létesítõ okirat rendelkezéseit magára nézve kötelezõnek ismeri el,
ag) ha a társaság rendelkezik az üzletrésszel, az ezzel
kapcsolatos okiratok,
ah) a saját üzletrész megszerzése esetén (közbensõ)
mérleg a törzstõkén felüli vagyon meglétének igazolására,
ai) az üzletrész felosztásával, bevonásával kapcsolatos
jognyilatkozatokat tartalmazó okiratok (jegyzõkönyv),
aj) a hátralékos törzsbetéthányadoknak a létesítõ okiratban foglaltak szerint történt befizetését tanúsító okirat az
üzletrész kívülálló részére történõ átruházását, a tõkeemelést vagy a saját üzletrész megszerzését tartalmazó bejegyzési kérelem esetén;
b) ha a nem pénzbeli hozzájárulás értékeléséhez
könyvvizsgálót vagy szakértõt vesznek igénybe, a könyvvizsgálói (szakértõi) vélemény;
c) a taggyûlésen kívül hozott határozat meghozatalával
kapcsolatos okiratok;
d) a törzstõke változása esetében
da) az elsõbbségi jog gyakorlásával, illetve az új törzsbetét kívülálló által történõ megszerzésével kapcsolatos
jognyilatkozatokat tartalmazó okiratok,
db) a törzstõkén felüli vagyonból történõ tõkeemelés
esetében a taggyûlés által elfogadott számviteli törvény
szerinti beszámoló mérlege vagy a közbensõ mérleg,
dc) a törzstõke kötelezõ leszállítása esetében az ügyvezetõ nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a kötelezõ le-
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szállításra milyen törvényi ok miatt került sor, és az ezt
alátámasztó okiratok,
dd) a törzstõke leszállítása esetében az ügyvezetõ nyilatkozata a hitelezõknek nyújtott biztosítékokról, illetve
arról, hogy a társaság a hitelezõnek nem köteles biztosítékot nyújtani;
e) a közhasznú jogállás megszerzését, illetve megszûnését tanúsító okirat;
8. európai gazdasági egyesülés esetén a csatlakozás elfogadásával, a kilépéssel, a tagsági viszony öröklése (jogutódlás) révén történõ folytatásával kapcsolatos okiratok;
9. az európai részvénytársaság esetén
a) európai részvénytársaság átalakulással (egyesüléssel) való alapításának bejegyzéséhez szükséges okiratok:
aa) a gazdasági társaság legfõbb szervének határozatai
az átalakulásról,
ab) az átalakuló (jogelõd) társaság vagyonmérleg-tervezete és vagyonleltár-tervezete,
ac) az átalakulással létrejövõ európai részvénytársaság
vagyonmérleg-tervezete és vagyonleltár-tervezete,
ad) az átalakulási vagy egyesülési szerzõdés,
ae) az átalakulásra vonatkozó közlemények Cégközlönyben való megjelenését igazoló okiratok (lappéldányok);
b) európai holding részvénytársaság vagy európai részvénytársaság formában mûködõ leányvállalat alapításának
bejegyzéséhez szükséges okiratok:
ba) alapítási tervezet,
bb) az alapítók nyilatkozata a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról,
bc) a nem pénzbeli hozzájárulás értékérõl adott könyvvizsgálói jelentés;
c) az a)–b) pontok szerinti esetekben az európai részvénytársaság bejegyzéséhez (változásbejegyzéséhez)
szükséges további okiratok:
ca) a munkavállalóknak az európai részvénytársaság
döntéshozatali rendjébe történõ bevonásáról szóló megállapodás, vagy
cb) a különleges tárgyaló testület határozata arról, hogy
a munkavállalóknak az európai részvénytársaság döntéshozatali rendjébe történõ bevonásáról nem kezdenek tárgyalásokat vagy a megkezdett tárgyalásokat berekesztik,
vagy
cc) az európai részvénytársaság alapításában részt vevõ
gazdasági társaságok vezetõ tisztségviselõinek közös nyilatkozata arról, hogy a munkavállalóknak az európai részvénytársaság döntéshozatali rendjébe történõ bevonásának szabályairól – külön törvényben meghatározott határidõn belül – a különleges tárgyaló testülettel megállapodás
nem jött létre,
cd) ha az európai részvénytársaság a székhelyét
Magyarországra helyezi át, a külföldi nyilvántartó hatóság
tanúsítványát arról, hogy az európai részvénytársaság a
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székhelyáthelyezésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket betartotta;
10. az európai szövetkezet esetén
a) a munkavállalóknak az európai szövetkezet döntéshozatali rendjébe történõ bevonásáról szóló megállapodás,
vagy
b) a különleges tárgyaló testület határozata arról, hogy
a munkavállalóknak az európai szövetkezet döntéshozatali
rendjébe történõ bevonásáról nem kezdenek tárgyalásokat
vagy a megkezdett tárgyalásokat berekesztik, vagy
c) az európai szövetkezet alapításában résztvevõk közös nyilatkozata arról, hogy a munkavállalóknak az európai szövetkezet döntéshozatali rendjébe történõ bevonásának szabályairól – külön törvényben meghatározott határidõn belül – a különleges tárgyaló testülettel megállapodás
nem jött létre,
d) ha az európai a székhelyét Magyarországra helyezi
át, a külföldi nyilvántartó hatóság tanúsítványát arról,
hogy az európai szövetkezet a székhelyáthelyezésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket betartotta.
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felmentésérõl és az új vezetõ tisztségviselõ(k) megválasztásáról szóló határozata.

3. számú melléklet
a 2006. évi V. törvényhez
A szerzõdésmintával történõ cégalapítás
kötelezõ mellékletei
I.
1. a szerzõdésminta alapján készült létesítõ okirat;
2. nyilatkozat arról, hogy a cég élt-e névfoglalással, illetve a névfoglalást elrendelõ végzés másolata;
3. a székhelyül, telephelyül, fióktelepül szolgáló ingatlan használatára feljogosító okirat;

III. A gazdasági társaságok átalakulásának (formaváltozásának, egyesülésének, különválásának) bejegyzéséhez
szükséges további okiratok:

4. külföldi cég vagy más szervezet tagsága esetén a külföldi cég cégkivonata és annak magyar nyelvû hiteles fordítása, illetve annak hiteles fordításban történõ igazolása, hogy
a céget vagy más szervezetet a hazai joga szerint nyilvántartásba vették, illetve az az okirat, amelybõl képviselõjének a
képviseletre való jogosultsága megállapítható;

1. az átalakulást megelõzõen még be nem fizetett, illetve nem szolgáltatott vagyoni hozzájárulás teljesítésének
igazolása;

5. a külföldi személy magyarországi kézbesítési megbízottjának a megbízására, illetve a megbízás elfogadására
vonatkozó teljes bizonyítóerejû magánokirat;

2. ha ilyen mûködik a társaságnál, a felügyelõbizottságnak az átalakulással kapcsolatos nyilatkozata;

6. a) a vezetõ tisztségviselõknek a megválasztást elfogadó, az összeférhetetlenségre is kiterjedõ nyilatkozata, a
közkereseti társaság és a betéti társaság vezetõ tisztségviselõinek kivételével, ha a képviseletet valamennyi tag ellátja,
b) az a) pontban említettek megválasztásának idõtartamát tartalmazó okirat,
c) a cég képviselõinek hiteles cégaláírási nyilatkozata;

3. a szükséges tõkepótlás befizetésének, illetve teljesítésének igazolása;
4. az átalakulási terv;
5. ha az egyesülés vállalkozások koncentrációját jelenti, a Gazdasági Versenyhivatal engedélye vagy a cég nyilatkozata, hogy az engedélyre nincsen szükség.
IV. Végelszámolás esetén szükséges okiratok:
a) a legfõbb szervnek a végelszámolás befejezésével
kapcsolatos határozatai, ideértve a felügyelõbizottság (ellenõrzõ bizottság), illetve a cég könyvvizsgálójának jelentését is,
b) az elfogadott zárójelentés, az utolsó üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolója, a vagyonfelosztási határozat,
c) engedményezéssel, tartozásátvállalással kapcsolatos
okiratok,
d) a végelszámoló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy
a cég a tartozásait kiegyenlítette,
e) a végelszámolásnak a cég megszûnése nélküli befejezésekor a legfõbb szervnek a végelszámolás befejezésérõl, a tevékenység továbbfolytatásáról, a végelszámoló

7. ingatlan nem pénzbeli hozzájárulásként történõ szolgáltatása esetén az ingatlan – három hónapnál nem régebbi –
tulajdoni lapja, melybõl az ingatlannal való rendelkezés jogcíme legalább széljegy formájában megállapítható; a tulajdoni lapon a következõ bejegyzésre váró széljegy jogosultjaként csak a nem pénzbeli hozzájárulást szolgáltató személy vagy szervezet szerepelhet;
8. a jogszabályban meghatározott mértékû illeték és
közzétételi költségtérítés megfizetésének igazolása;
9. a jogi képviselõ meghatalmazása, illetve képviseleti
jogának igazolása;
10. az adószám megállapításához szükséges, az általános forgalmi adó alanyának az adóköteles tevékenysége
megkezdésének bejelentésével összefüggõ nyilatkozat [az
adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 22. §
(1) bekezdése];
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11. ha a bejegyzési kérelem tartalmára tekintettel kötelezõ, a korlátolt felelõsségû társaság bejegyzéséhez szükséges további okiratok:
a) a tagjegyzék, közös tulajdonú törzsbetét esetében a
résztulajdonosok és a képviselõjük feltüntetésével,
b) a hitelintézet igazolása a pénzbeli hozzájárulások
befizetésérõl,
c) ügyvezetõi nyilatkozat a nem pénzbeli hozzájárulás
rendelkezésre bocsátásáról és annak jogcímérõl.
II.
1. ha a cég elnevezésében történelmi személyiség neve
szerepel, vagy a cégnévhez másnak jogi érdeke fûzõdik, a
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Ctv. 4. §-ának (4) bekezdésében meghatározott személy
vagy szervezet hozzájárulását tartalmazó okirat;
2. társadalmi szervezet tagról vezetett nyilvántartás
adatait tartalmazó három hónapnál nem régebbi kivonat;
3. önkormányzat tag esetén a képviselõ-testület erre
vonatkozó döntését tartalmazó okirat;
4. ha a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásához hatóság, illetve harmadik személy hozzájárulása (engedélye)
szükséges, ez az okirat;
5. a kiskorú tag képviseletére vonatkozó gyámhivatali
határozat, ha a szülõ nem láthatja el a kiskorú képviseletét.

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. törvény (Gt.) rendelkezései szerint üzletszerû közös gazdasági
tevékenység folytatására közkereseti társaságot alapítsanak, az alábbiak szerint:
1. A társaság tagjai
1.1.

Név:1 .......................................................................................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................................................
Lakcím: ................................................................................................................................................................
Cégnév:2 .................................................................................................................................................................
Cégjegyzékszám:3 ..................................................................................................................................................
Székhely: ..............................................................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ..................................................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................................................
Lakcím: ................................................................................................................................................................

1.2.

Név:4 .......................................................................................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................................................
Lakcím: ................................................................................................................................................................
Cégnév:5 .................................................................................................................................................................
Cégjegyzékszám:6 ..................................................................................................................................................
Székhely: ..............................................................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ..................................................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................................................
Lakcím: ................................................................................................................................................................

1

Természetes személy tag esetén kell kitölteni.
Szervezet esetén kell kitölteni.
3
Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).
4
Természetes személy tag esetén kell kitölteni.
5
Szervezet esetén kell kitölteni.
6
Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).
2
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Név:7 .......................................................................................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................................................
Lakcím: ................................................................................................................................................................
Cégnév:8 .................................................................................................................................................................
Cégjegyzékszám:9 ..................................................................................................................................................
Székhely: ..............................................................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ..................................................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................................................
Lakcím: ................................................................................................................................................................

1.n.

Név:10......................................................................................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................................................
Lakcím: ................................................................................................................................................................
Cégnév:11 ................................................................................................................................................................
Cégjegyzékszám:12 .................................................................................................................................................
Székhely: ..............................................................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ..................................................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................................................
Lakcím: ................................................................................................................................................................

2. A társaság neve, székhelye, telephelye, fióktelepe
2.1.

A társaság cégneve: ......................................................................................................... Közkereseti Társaság
A társaság rövidített cégneve:13 .................................................................................................................. Kkt.

2.2.

A társaság székhelye: ...........................................................................................................................................

2.3.

A társaság telephelyei:14 .........................................................................................................................................

2.4.

A társaság fióktelepei:15 .........................................................................................................................................

3. A társaság TEÁOR szerinti tevékenységi köre
3.1.

Fõtevékenység: .....................................................................................................................................................

3.2.

Egyéb tevékenységi körök:16 ..................................................................................................................................
4. A társaság mûködésének idõtartama17

A társaság idõtartama: .......................................................................................................................................................

7

Természetes személy tag esetén kell kitölteni.
Szervezet esetén kell kitölteni.
9
Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).
10
Természetes személy tag esetén kell kitölteni.
11
Szervezet esetén kell kitölteni.
12
Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).
13
Szükség esetén kitöltendõ.
14
Szükség esetén kitöltendõ.
15
Szükség esetén kitöltendõ.
16
Szükség esetén kitöltendõ.
17
Határozatlan vagy dátum szerint meghatározandó.
8
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5. A tagok felelõssége
5.1.

A tagok a társaság vagyonával nem fedezett hitelezõi követelések kiegyenlítéséért saját vagyonukkal korlátlanul
és egyetemlegesen felelnek.

5.2.

A társaságba belépõ tag felelõssége a belépése elõtt keletkezett társasági kötelezettségekért a többi tagéval
azonos.

6. Az üzleti év
6.1.

A társaság üzleti éve a naptári évvel megegyezik.

7. A társaság vagyona
7.1.

A felek a társaság mûködéséhez szükséges vagyon mértékét .......................................................................... Ft
azaz ..................................................................................................... forint összegben határozzák meg, amely
a) ........................................... Ft azaz ...................................................................................... készpénzbõl áll,
b)18 ......................................... Ft azaz .......................................................... nem pénzbeli hozzájárulásból áll.
A nem pénzbeli hozzájárulás megnevezése és értéke:
...............................................................................................................................................................................
értéke: ..................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
értéke: ..................................................................................................................................................................

8. Az egyes tagok vagyoni hozzájárulása, rendelkezésre bocsátásának ideje
8.1.

Név: .....................................................................................................................................................................
vagyoni hozzájárulás összege: .............................................................................................................................
vagyoni hozzájárulás összetétele: .................................................................................................... Ft készpénz
rendelkezésre bocsátásának ideje:19 ...................................................................... Ft nem pénzbeli hozzájárulás
rendelkezésre bocsátásának ideje:20 .....................................................................................................................

8.2.

Név: .....................................................................................................................................................................
vagyoni hozzájárulás összege: .............................................................................................................................
vagyoni hozzájárulás összetétele: .................................................................................................... Ft készpénz
rendelkezésre bocsátásának ideje:21 ......................................................................................................................
............................................................................................................................... Ft nem pénzbeli hozzájárulás
rendelkezésre bocsátásának ideje:22 .....................................................................................................................

8.3.

Név: .....................................................................................................................................................................
vagyoni hozzájárulás összege: .............................................................................................................................
vagyoni hozzájárulás összetétele: .................................................................................................... Ft készpénz
rendelkezésre bocsátásának ideje:23 ...................................................................... Ft nem pénzbeli hozzájárulás
rendelkezésre bocsátásának ideje:24 .....................................................................................................................

18

Szükség esetén kitöltendõ.
Naptárszerûen meghatározandó.
20
Naptárszerûen meghatározandó.
21
Naptárszerûen meghatározandó.
22
Naptárszerûen meghatározandó.
23
Naptárszerûen meghatározandó.
24
Naptárszerûen meghatározandó.
19
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Név: .....................................................................................................................................................................
vagyoni hozzájárulás összege: .............................................................................................................................
vagyoni hozzájárulás összetétele: .................................................................................................... Ft készpénz
rendelkezésre bocsátásának ideje:25 ....................................................................... Ft nem pénzbeli hozzájárulás
rendelkezésre bocsátásának ideje:26 .....................................................................................................................

9. Az üzletvezetés és képviselet
9.1.

A társaság üzletvezetésére és képviseletére az 1. pontban megjelölt minden tag önállóan, idõbeli korlátozás
nélkül jogosult.

10. Cégjegyzés
10.1.

A képviseletre jogosult személyek cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel
vagy géppel írt, elõírt, elõnyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviseletre jogosult személy nevét közjegyzõ által hitelesített módon önállóan aláírja.

11. A tagok gyûlése
11.1.

A közkereseti társaság legfõbb szerve a tagok gyûlése, amelynek tevékenységében való részvétel lehetõségét valamennyi tag számára biztosítani kell.

11.2.

A tagok gyûlése a leadható összes szavazatszámhoz viszonyított szótöbbséggel hozza meg határozatait. A határozathozatal egyszerû szótöbbséggel történik, kivéve azokat a kérdéseket, amelyek esetében a törvény háromnegyedes szótöbbséget vagy egyhangúságot ír elõ.

11.3.

A döntések meghozatalakor minden tagnak azonos mértékû szavazata van.

12. A nyereség felosztása, a veszteség viselése
12.1.

Egyik tag sem köteles vagyoni hozzájárulását a társasági szerzõdésben meghatározott összeget meghaladóan növelni, vagy veszteség esetén azt kiegészíteni. A tag a vagyoni hozzájárulását vagy annak értékét a társaság, illetve a tagsági jogviszony fennállása alatt nem követelheti vissza.

12.2.

A nyereség és a veszteség a tagok között a vagyoni hozzájárulásuk arányában oszlik meg.

13. A tagsági viszony megszûnése
13.1.

A tagsági viszony a Gt. 99. §-ában felsorolt esetekben szûnik meg.

14. A társaság megszûnése
14.1.

25
26

A társaság jogutód nélküli megszûnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulásuk arányában kell felosztani.

Naptárszerûen meghatározandó.
Naptárszerûen meghatározandó.
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15. Vegyes és záró rendelkezések, nyilatkozatok
15.1.

A természetes személy tagok kijelentik, hogy nagykorúak, továbbá nem tagjai olyan más gazdasági társaságnak,
ahol felelõsségük korlátlan, és nem egyéni vállalakozók.

15.2.

Az üzletvezetésre és a képviseletre jogosult tagok kijelentik, hogy velük szemben nem állnak fenn a Gt. 23. §, illetve 25. § (3) bekezdésben írt kizáró körülmények.

15.3.

A jelen társasági szerzõdésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló törvény, a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvrõl szóló
1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: ...................................................................................
Tagok aláírása:
................................................................................................................................................................................
Név:
................................................................................................................................................................................
Név:
................................................................................................................................................................................
Név:
................................................................................................................................................................................
Név:
Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:27
................................................................................................................................................................................
27

Ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyzõ által történõ közokiratba foglalás.

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. törvény (Gt.) rendelkezései szerint üzletszerû közös gazdasági
tevékenység folytatására betéti társaságot alapítsanak, az alábbiak szerint:
1. A társaság beltagjai
1.1.

Név:1 .......................................................................................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................................................
Lakcím: ................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Cégnév:2 .................................................................................................................................................................
Cégjegyzékszám:3 ..................................................................................................................................................
Székhely: ..............................................................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ..................................................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................................................
Lakcím: ................................................................................................................................................................

1

Természetes személy tag esetén kell kitölteni.
Szervezet esetén kell kitölteni.
3
Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).
2
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Név:4 .......................................................................................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................................................
Lakcím: ................................................................................................................................................................
Cégnév:5 .................................................................................................................................................................
Cégjegyzékszám:6 ..................................................................................................................................................
Székhely: ..............................................................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ..................................................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................................................
Lakcím: ................................................................................................................................................................

1.3.

Név:7 .......................................................................................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................................................
Lakcím: ................................................................................................................................................................
Cégnév:8 .................................................................................................................................................................
Cégjegyzékszám:9 ..................................................................................................................................................
Székhely: ..............................................................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ..................................................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................................................
Lakcím: ................................................................................................................................................................

1.n.

Név:10......................................................................................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................................................
Lakcím: ................................................................................................................................................................
Cégnév:11 ................................................................................................................................................................
Cégjegyzékszám:12 .................................................................................................................................................
Székhely: ..............................................................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ..................................................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................................................
Lakcím: ................................................................................................................................................................
2. A társaság kültagjai

2.1.

Név:13......................................................................................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................................................
Lakcím: ................................................................................................................................................................
Cégnév:14 ................................................................................................................................................................
Cégjegyzékszám:15 .................................................................................................................................................
Székhely: ..............................................................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ..................................................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................................................
Lakcím: ................................................................................................................................................................

4

Természetes személy tag esetén kell kitölteni.
Szervezet esetén kell kitölteni.
Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).
7
Természetes személy tag esetén kell kitölteni.
8
Szervezet esetén kell kitölteni.
9
Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).
10
Természetes személy tag esetén kell kitölteni.
11
Szervezet esetén kell kitölteni.
12
Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).
13
Természetes személy tag esetén kell kitölteni.
14
Szervezet esetén kell kitölteni.
15
Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).
5
6
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Név:16......................................................................................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................................................
Lakcím: ................................................................................................................................................................
Cégnév:17 ................................................................................................................................................................
Cégjegyzékszám:18 .................................................................................................................................................
Székhely: ..............................................................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ..................................................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................................................
Lakcím: ................................................................................................................................................................

2.3.

Név:19......................................................................................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................................................
Lakcím: ................................................................................................................................................................
Cégnév:20 ................................................................................................................................................................
Cégjegyzékszám:21 .................................................................................................................................................
Székhely: ..............................................................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ..................................................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................................................
Lakcím: ................................................................................................................................................................

2.n.

Név:22......................................................................................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................................................
Lakcím: ................................................................................................................................................................
Cégnév:23 ................................................................................................................................................................
Cégjegyzékszám:24 .................................................................................................................................................
Székhely: ..............................................................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ..................................................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................................................
Lakcím: ................................................................................................................................................................

3. A társaság neve, székhelye, telephelye, fióktelepe
3.1.

A társaság cégneve: ..................................................................................................................... Betéti társaság
A társaság rövidített cégneve:25 ..................................................................................................................... Bt.

3.2.

A társaság székhelye: ...........................................................................................................................................

3.3.

A társaság telephelyei:26 ........................................................................................................................................

3.4.

A társaság fióktelepei:27 .........................................................................................................................................

16

Természetes személy tag esetén kell kitölteni.
Szervezet esetén kell kitölteni.
18
Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).
19
Természetes személy tag esetén kell kitölteni.
20
Szervezet esetén kell kitölteni.
21
Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).
22
Természetes személy tag esetén kell kitölteni.
23
Szervezet esetén kell kitölteni.
24
Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).
25
Szükség esetén kitöltendõ.
26
Szükség esetén kitöltendõ.
27
Szükség esetén kitöltendõ.
17
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4. A társaság TEÁOR szerinti tevékenységi köre
4.1.
4.2.

Fõtevékenység:.......................................................................................................................................................
Egyéb tevékenységi körök:28 ................................................................................................................................
5. A társaság mûködésének idõtartama29

A társaság idõtartama: .......................................................................................................................................................

6. A tagok felelõssége
6.1.

A beltag a társaság vagyonával nem fedezett hitelezõi követelések kiegyenlítéséért korlátlanul, az esetleges más
beltagokkal egyetemlegesen, saját vagyonával felel.

6.2.

A társaságba belépõ beltag felelõssége a belépése elõtt keletkezett társasági kötelezettségekért a többi beltagéval
azonos.

6.3.

A kültag csak a társasági szerzõdésben vállalt vagyoni betét szolgáltatására köteles, a társaság kötelezettségeiért
azonban – a törvényben meghatározott kivétellel – nem felel.

6.4.

Az a kültag, aki korábban a társaság beltagja volt, a beltagi minõsége megszûnésétõl számított öt éves jogvesztõ
határidõn belül beltagként felel a társaság harmadik személlyel szemben fennálló olyan tartozásáért, amely a
beltagi minõsége megszûnése elõtt keletkezett.

7. Az üzleti év
7.1.

A társaság üzleti éve a naptári évvel megegyezik.

8. A társaság vagyona
8.1.

A felek a társaság mûködéséhez szükséges vagyon mértékét .......................................................................... Ft
azaz ..................................................................................................... forint összegben határozzák meg, amely
a) ........................................... Ft azaz ...................................................................................... készpénzbõl áll,
b)30 ......................................... Ft azaz . ......................................................... nem pénzbeli hozzájárulásból áll.
A nem pénzbeli hozzájárulás megnevezése és értéke:
...............................................................................................................................................................................
értéke: ...................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
értéke: ..................................................................................................................................................................
9. Az egyes tagok vagyoni hozzájárulása, rendelkezésre bocsátásának ideje31

9.1.

28

Név: .....................................................................................................................................................................
vagyoni hozzájárulás összege: .............................................................................................................................
vagyoni hozzájárulás összetétele: .................................................................................................... Ft készpénz
rendelkezésre bocsátásának ideje:32 .......................................................................................................................
............................................................................................................................... Ft nem pénzbeli hozzájárulás
rendelkezésre bocsátásának ideje:33 . ....................................................................................................................

Szükség esetén kitöltendõ.
Határozatlan vagy dátum szerint meghatározandó.
Szükség esetén kitöltendõ.
31
A tagokon a bel- és kültagot egyaránt érteni kell.
32
Naptárszerûen meghatározandó.
33
Naptárszerûen meghatározandó.

29

30
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9.2.

Név: .....................................................................................................................................................................
vagyoni hozzájárulás összege: .............................................................................................................................
vagyoni hozzájárulás összetétele: .................................................................................................... Ft készpénz
rendelkezésre bocsátásának ideje:34 .....................................................................................................................
............................................................................................................................... Ft nem pénzbeli hozzájárulás
rendelkezésre bocsátásának ideje:35 .....................................................................................................................

9.3.

Név: .....................................................................................................................................................................
vagyoni hozzájárulás összege: .............................................................................................................................
vagyoni hozzájárulás összetétele: .................................................................................................... Ft készpénz
rendelkezésre bocsátásának ideje:36 .....................................................................................................................
............................................................................................................................... Ft nem pénzbeli hozzájárulás
rendelkezésre bocsátásának ideje:37 .....................................................................................................................

9.n.

Név: .....................................................................................................................................................................
vagyoni hozzájárulás összege: .............................................................................................................................
vagyoni hozzájárulás összetétele: .................................................................................................... Ft készpénz
rendelkezésre bocsátásának ideje:38 .....................................................................................................................
............................................................................................................................... Ft nem pénzbeli hozzájárulás
rendelkezésre bocsátásának ideje:39 .....................................................................................................................

10. Az üzletvezetés és képviselet
10.1.

A társaság üzletvezetésére és képviseletére az 1. pontban megjelölt minden beltag önállóan, idõbeli korlátozás
nélkül jogosult.
11. Cégjegyzés

11.1.

A képviseletre jogosult személyek cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel
vagy géppel írt, elõírt, elõnyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviseletre jogosult személy nevét közjegyzõ által hitelesített módon önállóan aláírja.

12. A tagok gyûlése
12.1.

A betéti társaság legfõbb szerve a tagok gyûlése, amelynek tevékenységében való részvétel lehetõségét valamennyi tag számára biztosítani kell.

12.2.

A tagok gyûlése a leadható összes szavazatszámhoz viszonyított szótöbbséggel hozza meg határozatait. A határozathozatal egyszerû szótöbbséggel történik, kivéve azokat a kérdéseket, amelyek esetében a törvény háromnegyedes szótöbbséget vagy egyhangúságot ír elõ.

12.3.

A döntések meghozatalakor minden tagnak azonos mértékû szavazata van.

34

Naptárszerûen meghatározandó.
Naptárszerûen meghatározandó.
36
Naptárszerûen meghatározandó.
37
Naptárszerûen meghatározandó.
38
Naptárszerûen meghatározandó.
39
Naptárszerûen meghatározandó.
35
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13. A nyereség felosztása, a veszteség viselése
13.1.

Egyik tag sem köteles vagyoni hozzájárulását a társasági szerzõdésben meghatározott összeget meghaladóan növelni, vagy veszteség esetén azt kiegészíteni. A tagok a vagyoni hozzájárulást vagy annak értékét társaság, illetve a tagsági viszonyuk fennállása alatt nem követelhetik vissza.

13.2.

A nyereség a tagok között a vagyoni hozzájárulás arányában oszlik meg.

13.3.

A veszteség a tagok között a vagyoni hozzájárulás arányában oszlik meg azzal a megszorítással, hogy a kültag
vagyoni felelõssége csak a betétje mértékéig terjed.

14. A tagsági viszony megszûnése
14.1.

A tagsági viszony a Gt. 99. §-ában felsorolt esetekben szûnik meg.

15. A társaság megszûnése
15.1.

A társaság jogutód nélküli megszûnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulásuk arányában kell felosztani.

16. Vegyes és záró rendelkezések, nyilatkozatok
16.1.

A természetes személy beltagok kijelentik, hogy nagykorúak, továbbá nem tagjai olyan más gazdasági társaságnak, ahol felelõsségük korlátlan, és nem egyéni vállalakozók.

16.2.

Az üzletvezetésre és képviseletre jogosult tagok kijelentik, hogy velük szemben nem áll fenn a Gt. 23. §, illetve
25. § (3) bekezdésben írt kizáró körülmény.

16.3.

A jelen társasági szerzõdésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló törvény, a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvrõl szóló
1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: ......................................................................................
Tagok aláírása:
................................................................................................................................................................................
Név:
................................................................................................................................................................................
Név:
................................................................................................................................................................................
Név:
................................................................................................................................................................................
Név:
Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:40
...............................................................................................................................................................................

40

Ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyzõ által történõ közokiratba foglalás.
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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. törvény (Gt.) rendelkezései szerint üzletszerû közös gazdasági
tevékenység folytatására korlátolt felelõsségû társaságot alapítsanak, az alábbiak szerint:

1. A társaság tagjai
1.1.

Név:1 .......................................................................................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................................................
Lakcím: ................................................................................................................................................................
Cégnév:2 .................................................................................................................................................................
Cégjegyzékszám:3 ..................................................................................................................................................
Székhely: ..............................................................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ..................................................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................................................
Lakcím: ................................................................................................................................................................

1.2.

Név:4 .......................................................................................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................................................
Lakcím: ................................................................................................................................................................
Cégnév:5 .................................................................................................................................................................
Cégjegyzékszám:6 ..................................................................................................................................................
Székhely: ..............................................................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ..................................................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................................................
Lakcím: ................................................................................................................................................................

1.3.

Név:7 .......................................................................................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................................................
Lakcím: ................................................................................................................................................................
Cégnév:8 .................................................................................................................................................................
Cégjegyzékszám:9 ..................................................................................................................................................
Székhely: ..............................................................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ..................................................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................................................
Lakcím: ................................................................................................................................................................

1

Természetes személy tag esetén kell kitölteni.
Szervezet esetén kell kitölteni.
3
Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).
4
Természetes személy tag esetén kell kitölteni.
5
Szervezet esetén kell kitölteni.
6
Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).
7
Természetes személy tag esetén kell kitölteni.
8
Szervezet esetén kell kitölteni.
9
Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).
2
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Név:10......................................................................................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................................................
Lakcím: ................................................................................................................................................................
Cégnév:11 ................................................................................................................................................................
Cégjegyzékszám:12 .................................................................................................................................................
Székhely: ..............................................................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ..................................................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................................................
Lakcím: ................................................................................................................................................................

2. A társaság neve, székhelye, telephelye, fióktelepe
2.1.

A társaság cégneve: ............................................................................................ Korlátolt Felelõsségû Társaság
A társaság rövidített cégneve:13 .................................................................................................................... Kft.

2.2.

A társaság székhelye: ...........................................................................................................................................

2.3.

A társaság telephelyei:14 ........................................................................................................................................

2.4.

A társaság fióktelepei:15 .........................................................................................................................................

3. A társaság TEÁOR szerinti tevékenységi köre
3.1.

Fõtevékenység: .....................................................................................................................................................

3.2.

Egyéb tevékenységi körök:16 .................................................................................................................................
4. A társaság mûködésének idõtartama17

A társaság idõtartama: .......................................................................................................................................................

5. A társaság törzstõkéje
5.1.

A társaság törzstõkéje ..................................................................................................................................... Ft
azaz ................................................................................................................................................. forint amely
a) ........................................... Ft azaz ...................................................................................... készpénzbõl áll,
amely a törzstõke ................... %-a18
Ebbõl az alapításkor befizetett összeg ............................................................................................................ Ft,
a pénzbeli hozzájárulás ............... %-a19
b) .................................................................................................................................................................... Ft
azaz ........................................................................................................... Ft nem pénzbeli hozzájárulásból áll,
amely a törzstõke ............... %-a
Ebbõl az alapításkor rendelkezésre bocsátott érték az összes nem pénzbeli hozzájárulás ............................. %-a

10

Természetes személy tag esetén kell kitölteni.
Szervezet esetén kell kitölteni.
12
Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).
13
Szükség esetén kitöltendõ.
14
Szükség esetén kitöltendõ.
15
Szükség esetén kitöltendõ.
16
Szükség esetén kitöltendõ.
17
Határozatlan vagy dátum szerint meghatározandó.
18
Gt. 116. § (2) bek.
19
Gt. 115. § (1) bek.
11
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6. Az egyes tagok törzsbetétje
6.1.

Név: ......................................................................................................................................................................
Törzsbetét összege: ..............................................................................................................................................
Törzsbetét összetétele,
a) Készpénz ................................................................................................................................................... Ft
b) Nem pénzbeli hozzájárulás:
megnevezése: ....................................................................................................................... értéke: .................

6.2.

Név: ......................................................................................................................................................................
Törzsbetét összege: ..............................................................................................................................................
Törzsbetét összetétele,
a) Készpénz ................................................................................................................................................... Ft
b) Nem pénzbeli hozzájárulás:
megnevezése: ....................................................................................................................... értéke: .................

6.3.

Név: ......................................................................................................................................................................
Törzsbetét összege: ..............................................................................................................................................
Törzsbetét összetétele,
a) Készpénz ................................................................................................................................................... Ft
b) Nem pénzbeli hozzájárulás:
megnevezése: ....................................................................................................................... értéke: .................

6.n.

Név: ......................................................................................................................................................................
Törzsbetét összege: ..............................................................................................................................................
Törzsbetét összetétele,
a) Készpénz ................................................................................................................................................... Ft
b) Nem pénzbeli hozzájárulás:
megnevezése: ....................................................................................................................... értéke: .................
7. A törzsbetétek teljesítési határideje20

7.1.

Amennyiben a tagok a törzsbetét készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizették be, kötelesek a törzsbetétjüket képezõ készpénz összeget .......................................... -ig, legkésõbb azonban a cégbejegyzéstõl számított elsõ év végéig befizetni a társaság számlavezetõ bankjába/pénztárába.

7.2.

Amennyiben a tagok a nem pénzbeli hozzájárulást teljes egészében alapításkor nem bocsátották rendelkezésre,
kötelesek a törzsbetétjüket képezõ nem pénzbeli hozzájárulást ........................................... -ig, legkésõbb
azonban a cégbejegyzéstõl számított harmadik év végéig a társaság rendelkezésre bocsátani.

7.3.

A törzsbetétek teljesítésének megtörténtét az ügyvezetõ köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

8. Üzletrész
8.1.

A társaság bejegyzését követõen a tagok jogait és a társaság vagyonából õket megilletõ hányadot az üzletrész
testesíti meg. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet. Ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak számítanak; jogaikat – ideértve a társasági szerzõdés megkötését is –
csak közös képviselõjük útján gyakorolhatják, és a tagot terhelõ kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek.

8.2.

Az üzletrész a tagok törzsbetétjéhez igazodik. Ennek megfelelõen az üzletrészek megoszlása:
1. üzletrész ..................................................................................................................................................... %
név ........................................................................................................................................................................
név ........................................................................................................................................................................
név ........................................................................................................................................................................

20

Szükség szerint kitöltendõ.
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2. üzletrész ...................................................................................................................................................... %
név ........................................................................................................................................................................
név ........................................................................................................................................................................
név ........................................................................................................................................................................
3. üzletrész ...................................................................................................................................................... %
név ........................................................................................................................................................................
név ........................................................................................................................................................................
név ........................................................................................................................................................................
n. üzletrész ....................................................................................................................................................... %
név ........................................................................................................................................................................
név ........................................................................................................................................................................
név ........................................................................................................................................................................
9. Az üzletrészek átruházása, felosztása
9.1.

Az üzletrész a társaság tagjaira – a társaság saját üzletrészét (Gt. 135. §) kivéve – szabadon átruházható.

9.2.

Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette,
kivéve a Gt. 138. §-ban foglalt esetet. A tagot, a társaságot vagy a taggyûlés által kijelölt személyt – ebben a sorrendben – az adásvételi szerzõdés útján átruházni kívánt üzletrészre elõvásárlási jog illeti meg.

9.3.

Az üzletrész csak átruházás, a megszûnt tag jogutódlása és öröklés esetén osztható fel. A felosztáshoz a taggyûlés hozzájárulása szükséges.
10. A nyereség felosztása

10.1.

A tagot a társaságnak a Gt. 131. § (1) bekezdése szerint felosztható és a taggyûlés által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményébõl, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményébõl arányos hányad (osztalék) illeti meg. A nyereséget a törzsbetétek
arányában kell a tagok között felosztani.
11. A társaság taggyûlése

11.1.

A taggyûlés a társaság legfõbb szerve. A taggyûlést legalább évente egyszer a társaság székhelyére vagy telephelyére a napirend közlésével össze kell hívni.

11.2.

A taggyûlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak: mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyûlés kizárólagos hatáskörébe utal.

11.3.

Az egyes tagokat megilletõ szavazatok száma:
név: ............................................................................................................
név: ............................................................................................................
név: ............................................................................................................
név: ..............................................................................................................

szavazatszám:
szavazatszám:
szavazatszám:
szavazatszám:

...............................
...............................
...............................
...............................

11.4.

A taggyûlés akkor határozatképes, ha azon legalább a törzstõke fele vagy a leadható szavazatok többsége
képviselve van.

11.5.

A taggyûlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati joggal jelenlévõk egyszerû többségével hozza meg.

11.6.

A taggyûlést az ügyvezetõ hívja össze.
12. Az ügyvezetõ

12.1.

A társaság elsõ ügyvezetõje/ügyvezetõi:
Név: ......................................................................................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................................................
Lakcím: ................................................................................................................................................................
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Az ügyvezetõi megbízatás határozott idõre, legfeljebb öt évre szól.
A megbízatás kezdõ idõpontja: ............................................................................................................................
A megbízatás lejárta: ............................................................................................................................................
12.2.21 A társaság elsõ ügyvezetõje/ügyvezetõi.
Név: ......................................................................................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................................................
Lakcím: ................................................................................................................................................................
Az ügyvezetõi megbízatás határozott idõre, legfeljebb öt évre szól.
A megbízatás kezdõ idõpontja: ............................................................................................................................
A megbízatás lejárta: ............................................................................................................................................
12.n.

A társaság elsõ ügyvezetõje/ügyvezetõi.
Név: ......................................................................................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................................................
Lakcím: ................................................................................................................................................................
Az ügyvezetõi megbízatás határozott idõre, legfeljebb öt évre szól.
A megbízatás kezdõ idõpontja: ............................................................................................................................
A megbízatás lejárta: ............................................................................................................................................

13. A cégjegyzés
13.1.

A képviseletre jogosult személyek cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel
vagy géppel írt, elõírt, elõnyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviseletre jogosult személy nevét közjegyzõ által hitelesített módon önállóan aláírja.
14. A társaság megszûnése

14.1.

A társaság jogutód nélküli megszûnése esetében a hitelezõk kielégítése után fennmaradó vagyont a tagok között
a vagyoni hozzájárulás arányában kell felosztani.
15. Egyéb rendelkezések

15.1.

A jelen társasági szerzõdésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló törvény, a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvrõl szóló
1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: ..........................................................................................
Tagok aláírása:
................................................................................................................................................................................
Név:
................................................................................................................................................................................
Név:
................................................................................................................................................................................
Név:
................................................................................................................................................................................
Név:
Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:22
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
21
22

Csak további ügyvezetõk esetén kell kitölteni.
Ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyzõ által történõ közokiratba foglalás.
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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. törvény (Gt.) rendelkezései szerint üzletszerû gazdasági tevékenység folytatására
egyszemélyes korlátolt felelõsségû társaságot alapítson, az alábbiak szerint:
1. A társaság alapítója
1.1.

Név:1 .......................................................................................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................................................
Lakcím: ................................................................................................................................................................
Cégnév:2 .................................................................................................................................................................
Cégjegyzékszám:3 ..................................................................................................................................................
Székhely: ..............................................................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ..................................................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................................................
Lakcím: ................................................................................................................................................................

2. A társaság neve, székhelye, telephelye, fióktelepe
2.1.

A társaság cégneve: ............................................................................................ Korlátolt Felelõsségû Társaság
A társaság rövidített cégneve:4 ..................................................................................................................... Kft.

2.2.

A társaság székhelye: ............................................................................................................................................

2.3.

A társaság telephelyei:5 .........................................................................................................................................

2.4.

A társaság fióktelepei:6 .........................................................................................................................................

3. A társaság TEÁOR szerinti tevékenységi köre
3.1.

Fõtevékenység: .....................................................................................................................................................

3.2.

Egyéb tevékenységi körök:7 ..................................................................................................................................
4. A társaság mûködésének idõtartama8

A társaság idõtartama: .......................................................................................................................................................

1

Természetes személy tag esetén kell kitölteni.
Szervezet esetén kell kitölteni.
Cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám (alapítvány, egyház stb. esetén).
4
Szükség esetén kitöltendõ.
5
Szükség esetén kitöltendõ.
6
Szükség esetén kitöltendõ.
7
Szükség esetén kitöltendõ.
8
Határozatlan vagy dátum szerint meghatározandó.
2

3
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5. A társaság törzstõkéje
5.1.

A társaság törzstõkéje ..................................................................................................................................... Ft
azaz ................................................................................................................................................. forint amely
a) ........................................... Ft azaz ..................................................................................... készpénzbõl áll,
amely a törzstõke ........................................................................................................................................ %-a9
b) .................................................................................................................................................................... Ft
azaz ................................................................................................................................................................. Ft
nem pénzbeli hozzájárulásból áll, amely a törzstõke .................................................................................. %-a10
A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történõ benyújtásáig a teljes pénzbeli hozzájárulást be kell fizetni, illetve a
nem pénzbeli hozzájárulást a társaság rendelkezésére kell bocsátani.

6. A tag törzsbetétje
6.1.

Név: ......................................................................................................................................................................
Törzsbetét összege: ..............................................................................................................................................
Törzsbetét összetétele,
a) Készpénz ................................................................................................................................................... Ft
b) Nem pénzbeli hozzájárulás:
megnevezése: .......................................................................................... értéke: ...............................................

7. Üzletrész
7.1.

A társaság bejegyzését követõen a tag jogait és a társaság vagyonából õt megilletõ hányadot az üzletrész testesíti
meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.

8. Az üzletrészek átruházása, felosztása
8.1.

Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

8.2.

Az üzletrész csak átruházás, a megszûnt tag jogutódlása és öröklés esetén osztható fel.

8.3.

Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstõke emelése folytán új taggal egészül ki és így
többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerzõdésre módosítani.

9. A nyereség felosztása
9.1.

A tagot a társaságnak a Gt. 132. § (1) bekezdése szerint felosztható és a felosztani rendelt, a számviteli törvény
szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményébõl, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi
adózott eredményébõl osztalék illeti meg.

10. Az alapítói határozat
10.1.

A taggyûlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és errõl a vezetõ tisztségviselõt
írásban értesíti.

10.2.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyûlés kizárólagos
hatáskörébe utal.

9
10

Gt. 167. § (3) bek.
Gt. 167. § (3) bek.
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11. Az ügyvezetõ
11.1.

A társaság elsõ ügyvezetõje/ügyvezetõi.
Név: ......................................................................................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................................................
Lakcím: ................................................................................................................................................................
Az ügyvezetõi megbízatás határozott idõre, legfeljebb öt évre szól.
A megbízatás kezdõ idõpontja: ............................................................................................................................
A megbízatás lejárta: ............................................................................................................................................

11.2.

A társaság elsõ ügyvezetõje/ügyvezetõi.11
Név: ......................................................................................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................................................
Lakcím: ................................................................................................................................................................
Az ügyvezetõi megbízatás határozott idõre, legfeljebb öt évre szól.
A megbízatás kezdõ idõpontja: ............................................................................................................................
A megbízatás lejárta: ............................................................................................................................................

11.n.

A társaság elsõ ügyvezetõje/ügyvezetõi.
Név: ......................................................................................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................................................
Lakcím: ................................................................................................................................................................
Az ügyvezetõi megbízatás határozott idõre, legfeljebb öt évre szól.
A megbízatás kezdõ idõpontja: ............................................................................................................................
A megbízatás lejárta: ............................................................................................................................................

12. A cégjegyzés
12.1.

A képviseletre jogosult személyek cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy
géppel írt, elõírt, elõnyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviseletre jogosult személy nevét közjegyzõ által hitelesített módon önállóan aláírja.
13. A társaság megszûnése

13.1.

A társaság jogutód nélküli megszûnése esetében a hitelezõk kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti
meg.
14. Egyéb rendelkezések

14.1.

A jelen társasági szerzõdésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló törvény, a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvrõl szóló
1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: ..........................................................
Az alapító aláírása:
................................................................................................................................................................................
Név:

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:12 ................................................................................................................................
11
12

Csak további ügyvezetõk esetén kell kitölteni.
Ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyzõi által történõ közokiratba foglalás.
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2006. évi VI.
törvény
a csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról
és a végelszámolásról szóló
1991. évi XLIX. törvény módosításáról*
1. § A csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 3. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„a) gazdálkodó szervezet: az állami vállalat, a tröszt, az
egyéb állami gazdálkodó szerv, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, a közhasznú társaság, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a vízgazdálkodási társulat (a víziközmû-társulat kivételével), az erdõbirtokossági társulat, az
önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyesülés, ideértve az európai gazdasági egyesülést is, a végrehajtói iroda, a sportegyesület, valamint
mindazon jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezõ gazdasági társaságok, amelyek fõ érdekeltségeinek központja a Tanács fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK rendelete alapján az Európai Unió
területén található;”
2. § A Cstv. 4. §-ának (3) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
[Nem tartozik a (2) bekezdés hatálya alá:]
„f) az adós munkavállalójának munkabérébõl – külön
jogszabály rendelkezései szerint – levont, valamint a csõdeljárás, illetve a felszámolási eljárás tartama alatt levonásra kerülõ szakszervezeti vagy egyéb érdek-képviseleti tagdíj.”
3. § A Cstv. 6. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A csõdeljárás és a felszámolási eljárás az adós – az
eljárás lefolytatására irányuló kérelem benyújtásának napján bejegyzett – székhelye szerint illetékes megyei (fõvárosi) bíróság (a továbbiakban: bíróság) hatáskörébe tartozó nemperes eljárás.
(2) A Tanács fizetésképtelenségi eljárásokról szóló
1346/2000/EK rendeletének hatálya alá tartozó és nem
Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet [3. §
(1) bekezdés a) pont] ellen megindított fõeljárás vagy területi eljárás lefolytatására a Fõvárosi Bíróság rendelkezik
kizárólagos illetékességgel.”
4. § A Cstv. 6/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

* A törvényt az Országgyûlés a 2005. december 19-i ülésnapján fogadta el.
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„Csõdeljárás és felszámolási eljárás nem indítható meg,
ha a büntetõügyben a jogi személlyel szemben intézkedés
alkalmazásának lehet helye, és errõl a büntetõügyben eljáró bíróság vagy ügyész a bíróságot [6. § (1) bekezdés] értesítette.”
5. § A Cstv. 22. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés c)–d) pontjában meghatározott
esetekben a felszámolás elrendelésére a 25–26. §-ban foglaltak mellõzésével kerül sor és a bíróság a felszámolást hivatalból rendeli el. A felszámolást elrendelõ végzés ellen
fellebbezésnek nincs helye.”
6. § (1) A Cstv. 24. §-ának (1) bekezdése utolsó mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A kérelemben foglaltak bizonyítására a szükséges iratokat – a 27. § (2) bekezdés a) pontja esetén az adós írásbeli felszólításának igazolását is – csatolni kell.”
(2) A Cstv. 24. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az adós köteles a bíróság értesítésének kézhezvételétõl számított 8 napon belül a bíróságnak nyilatkozni arról, hogy a kérelemben foglaltakat elismeri-e. Ha az adós
e határidõn belül a bíróságnak nem nyilatkozik, a fizetésképtelenség tényét vélelmezni kell. Ha az adós arra hivatkozik, hogy a hitelezõ felszólításának kézhezvételét követõen a 27. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott határidõn belül és módon írásban vitatta a hitelezõ követelését, köteles az ezt igazoló iratokat nyilatkozatához csatolni. Ha az adós a kérelemben foglaltakat elismeri, egyidejûleg nyilatkoznia kell arról is, hogy kér-e a tartozás kiegyenlítésére haladékot [26. § (3) bekezdés], illetve be kell
jelentenie a számláit vezetõ valamennyi pénzintézet nevét
és az ott vezetett számlák számát – ideértve a kérelem kézhezvételét követõen nyitott számlák számát is –, továbbá
koncesszió esetén tájékoztatnia kell a koncesszióba adót a
felszámolási eljárás megindításáról.”
7. § (1) A Cstv. 24/A. §-ának (4) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(4) Az adós gazdálkodó szervezet vezetõje – az ideiglenes vagyonfelügyelõ tevékenységének megkezdését
követõen – a gazdálkodó szervezet vagyonával kapcsolatban csak az ideiglenes vagyonfelügyelõ hozzájárulásával
köthet a rendes gazdálkodás körét meghaladó szerzõdést,
tehet más jognyilatkozatot, ideértve a már létrejött szerzõdés alapján az adós részérõl történõ teljesítést is. A képviseleti jog korlátozása harmadik személyekkel szemben
nem hatályos.”
(2) A Cstv. 24/A. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Az ideiglenes vagyonfelügyelõ a hitelezõi érdekek
védelmének szem elõtt tartásával figyelemmel kíséri a
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gazdálkodó szervezet tevékenységét, áttekinti az adós vagyoni helyzetét. Ennek keretében betekinthet az adós
könyveibe, pénztárát, értékpapír- és eszközállományát,
iratait, valamint bankszámláit megvizsgálhatja, a gazdálkodó szervezet vezetõjétõl felvilágosítást kérhet, illetve az
adós helyiségeibe beléphet, bármely vagyontárgyát átvizsgálhatja. Az adós a lezárt helyiségét, vagyontárgyát (bútorát, egyéb ingóságát) az ideiglenes vagyonfelügyelõ felhívására köteles haladéktalanul felnyitni. Az ideiglenes vagyonfelügyelõ az ily módon tudomására jutott információkról csak a bíróságot tájékoztathatja. Haladéktalanul
köteles tájékoztatni a bíróságot – a kirendelésének idõtartama alatt létrejött – olyan adósi szerzõdésrõl vagy más
jognyilatkozatról, amelynek tárgya a 40. § (1) bekezdésének a)–c) pontjaiba és (2) bekezdésébe tartozó jogügylet.”
(3) A Cstv. 24/A. §-ának (10) bekezdése a következõ
mondatokkal egészül ki:
„A bíróság azonban – a hitelezõ elõzetes egyetértése
mellett – az ideiglenes vagyonfelügyelõ kirendelését végzéssel megszünteti, amennyiben az adós megfelelõ biztosíték nyújtásával igazolja, hogy a hitelezõ követelésének
kielégítése nincs veszélyben. Amennyiben a hitelezõ alapos indok nélkül tagadja meg hozzájárulását, a bíróság
hitelezõi egyetértés hiányában is jogosult a végzés meghozatalára. A végzés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.”
8. § A Cstv. 25. §-ának (1) bekezdése a következõ f)–g)
pontokkal egészül ki:
[A bíróság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja,
ha]
„f) a 27. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a kérelem bírósághoz érkezésének idõpontjáig az adós
írásbeli felszólítása nem történt meg, vagy a fizetési felszólítás kézhezvételétõl számítva még nem telt el 15 nap;
g) a jogerõs bírósági határozatban megállapított teljesítési határidõ a kérelem bírósághoz érkezésének idõpontjában még nem telt el.”
9. § A Cstv. 26. §-ának (3) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„A tartozás kiegyenlítése nem minõsül tartozáselismerésnek, az a teljesítés polgári peres eljárásban történõ
visszakövetelését nem zárja ki.”
10. § (1) A Cstv. 27. §-ának (1) bekezdése harmadik
mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A felszámolás kezdõ idõpontja a felszámolást elrendelõ jogerõs végzés közzétételének napja (28. §).”
(2) A Cstv. 27. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg a jelenlegi
b) és c) pontok jelölése c) és d) pontokra módosul:
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[A bíróság az adós fizetésképtelenségét akkor állapítja
meg, ha]
„a) korábban nem vitatott vagy elismert tartozását az
esedékességet követõ – a felszámolási eljárás kezdeményezésére vonatkozó figyelmeztetést is tartalmazó – fizetési felszólítás kézhezvételétõl számított 15 napon belül
indokolással alátámasztott írásbeli nyilatkozatával nem vitatta és nem egyenlítette ki, vagy
b) a jogerõs bírósági határozatban megállapított teljesítési határidõn belül tartozását nem egyenlítette ki, vagy”
(3) A Cstv. 27. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül
ki, egyidejûleg a jelenlegi (3) és (4) bekezdések jelölése
(4) és (5) bekezdésre módosul:
„(3) Amennyiben a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott iratokat postán küldték, azt a tértivevényen feltüntetett átvételi idõpontban, ajánlott küldemény esetében pedig – ellenkezõ bizonyításig – a feladástól számított ötödik
munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek kell tekinteni.”
11. § (1) A Cstv. 27/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(1) A bíróság a felszámolást elrendelõ végzésben kijelöli a felszámolót. Felszámolónak a felszámolást esetleg
megelõzõ csõdeljárásban kijelölt vagyonfelügyelõ is kijelölhetõ. A bíróság a felszámoló kijelölésével egyidejûleg
rendelkezik arról, hogy a kijelölt felszámoló a felszámolás
kezdõ idõpontjáig ideiglenes vagyonfelügyelõként jár el,
ha a hitelezõ a felszámolási eljárás iránti kérelem benyújtásával egyidejûleg vagy azt követõen a felszámolást elrendelõ végzés meghozataláig ezt kezdeményezi, valamint
a felszámoló 24/A. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti
díjat elõlegezi, és bírósági letétbe helyezi. A felszámolást
elrendelõ jogerõs végzés közzététele esetén a felszámoló
díját az adós viseli.”
(2) A Cstv. 27/A. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A felszámoló az adós felszámolásának lefolytatására felszámolóbiztost nevez ki, aki a felszámolóval létesített munkaviszonya, tagsági viszonya vagy megbízási jogviszonya alapján, annak nevében jár el. Felszámolóbiztosnak csak szakirányú szakképzettséggel rendelkezõ személy nevezhetõ ki.”
(3) A Cstv. 27/A. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) E törvény alkalmazásában a felszámolót és a felszámolóbiztost érintõ kizárási okok:
a) Nem jelölhetõ ki felszámolónak az a gazdasági társaság,
aa) amely az adós tulajdonosa vagy hitelezõje,
ab) amelynek tulajdonosa az adósnak is tulajdonosa
vagy hitelezõje,
ac) amelynek vezetõ tisztségviselõje vagy annak közeli
hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] többségi befolyással
(Ptk. 685/B. §) rendelkezik az adós szervezetben vagy
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összeférhetetlen tevékenységet [27/B. § (3) bekezdés
a) pont] folytató más szervezetben.
b) Nem nevezhetõ ki felszámolóbiztosnak az a személy,
ba) aki az adós tulajdonosa vagy hitelezõje,
bb) aki a ba) pontban jelölt személynek közeli hozzátartozója,
bc) akinek a közeli hozzátartozója az adós tulajdonosa
vagy hitelezõje,
bd) aki olyan gazdasági társaság vezetõ tisztségviselõje, amely az adós tulajdonosa vagy hitelezõje,
be) aki a bd) pontban jelölt vezetõ tisztségviselõ közeli
hozzátartozója,
bf) aki maga, vagy akinek közeli hozzátartozója összeférhetetlen tevékenységet folytató más jogi személyben
vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságban tag,
részvényes vagy vezetõ tisztségviselõ.”
(4) A Cstv. 27/A. §-a (9) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(9) A kijelölt felszámoló tevékenysége során az adós
gazdálkodó szervezet képviseletében jár el, a felszámolási
eljárás lefolytatását másnak nem engedheti át.”
(5) A Cstv. 27/A. §-a kiegészül a következõ (10) bekezdéssel:
„(10) A felszámoló feladatait elsõsorban az adós munkaszervezete, illetve saját munkaszervezete igénybevételével látja el, ideértve a jogszabályban meghatározott
szakképzettségû, kötelezõen foglalkoztatandó személyek
polgári jogi jogviszonyban történõ alkalmazását is. A felszámoló a feladatai ellátása érdekében polgári jogi jogviszonyt létesíthet továbbá:
a) külön jogszabályban a felszámolási tevékenység
végzésének feltételeként meghatározott szakképzettségen
kívüli szakértelmet igénylõ feladat ellátására,
b) a felszámolási tevékenység végzéséhez általában
nem szükséges, vagy a szükségest meghaladó mértékû tevékenység elvégzésére,
c) jogszabály által kötelezõen elõírt esetben,
d) ha azt az a)–c) pontokban nem szabályozott esetben
a bíróság a felszámoló kérésére elõzetesen engedélyezi.”
12. § A Cstv. a következõ 27/C. §-sal egészül ki:
„27/C. § (1) Felszámolói tevékenységet a gazdasági társaság csak akkor folytathat, ha a felszámolói tevékenységben személyesen közremûködõ tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerzõdés
alapján a társaság javára tevékenykedõk között legalább
két olyan személy van, aki jogszabályban foglalt felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel
(a továbbiakban: szakképzettség) rendelkezik.
(2) A felszámolók névjegyzékébe az a gazdasági társaság vehetõ fel, amely
a) nem rendelkezik lejárt köztartozással,
b) rendelkezik a kormányrendeletben elõírt biztosítékkal,
c) ellen a kérelem benyújtásakor nincs jogerõsen elrendelt fizetési haladék, felszámolás vagy végelszámolás,
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d) nem tagja olyan gazdasági társaságnak, amelyben
felelõssége korlátlan,
e) írásban hozzájárul a névjegyzékben szereplõ adatok
nyilvánosságához, és az abban foglaltakra vonatkozóan a
névjegyzékbe való jelentkezéssel egyidejûleg – az adataik
nyilvánosságra hozatalával érintett magánszemélyek hozzájáruló nyilatkozatának csatolásával – adatokat szolgáltat,
f) írásban vállalja, hogy az (1) bekezdésben és az
a)–e) pontokban foglalt adatokban, illetve feltételekben
bekövetkezõ változásokról, valamint a (4) bekezdés
g) pontjában jelölt tényrõl a névjegyzéket vezetõ szervezetet legkésõbb a változás, illetve tény bekövetkezését követõ 8 napon belül írásban tájékoztatja.
(3) A felszámoló addig, amíg a felszámolói névjegyzékben szerepel:
a) nem folytathat ingatlanközvetítõ, kölcsön- és faktoring
tevékenységet, (együtt: összeférhetetlen tevékenység),
b) nem rendelkezhet többségi befolyással összeférhetetlen tevékenységeket folytató másik jogi személyben,
c) nem tanúsíthat feladata ellátása körében, sem azon
kívül olyan magatartást, illetve nem végezhet olyan tevékenységet, amely a felszámolói feladatának ellátásához
szükséges közbizalmat megzavarja.
(4) A felszámolói névjegyzékben fel kell tüntetni:
a) a felszámoló nevét, székhelyét, telephelyét, fióktelepét,
b) a felszámoló ügyvezetõjének, felügyelõbizottsági
elnökének, könyvvizsgálójának nevét, lakóhelyét,
c) a felszámoló fõtevékenységét és a létesítõ okiratában
meghatározott további tevékenységi köreit a Központi
Statisztikai Hivatal által kiadott nómenklatúra szerint,
d) a felszámoló minden olyan tulajdonosának, tagjának
a nevét (cégnevét) és lakóhelyét (székhelyét), aki a társaságban 5%-nál nagyobb tulajdoni hányaddal rendelkezik,
e) annak a jogi személynek a nevét és székhelyét,
amelyben a felszámoló gazdasági társaság többségi befolyással rendelkezik,
f) a felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezõk nevét, lakcímét,
g) a felszámoló gazdasági társaság mely felszámolás
alatt álló szervezetben mûködik felszámolóként, vagyonfelügyelõként, vagy az általa kijelölt felszámolási biztos
felszámoló biztosként.”
13. § A Cstv. 28. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha az adós felszámolását elrendelõ végzés jogerõre
emelkedett, a bíróság a jogerõre emelkedést követõen haladéktalanul, külön jogszabályban meghatározott módon
elrendeli e végzésnek a Cégközlönyben való közzétételét.”
14. § A Cstv. a következõ 33/A. §-sal egészül ki:
„33/A. § (1) A hitelezõ vagy a felszámoló a felszámolási
eljárás ideje alatt keresettel kérheti a bíróságtól [6. §
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(1) bekezdés] annak megállapítását, hogy azok, akik a gazdálkodó szervezet vezetõi voltak a felszámolás kezdõ idõpontját megelõzõ három évben, a fizetésképtelenséggel fenyegetõ helyzet bekövetkeztét követõen ügyvezetési feladataikat nem a hitelezõk érdekeinek elsõdlegessége alapján látták el (ideértve a környezeti terhek rendezését is), és
ezáltal a társasági vagyon a keresetben meghatározott mértékben csökkent. A fizetésképtelenséggel fenyegetõ helyzet bekövetkezte az az idõpont, amelytõl kezdve a gazdálkodó szervezet vezetõi elõre látták vagy ésszerûen elõre
láthatták, hogy a gazdálkodó szervezet nem lesz képes esedékességkor kielégíteni a vele szemben fennálló követeléseket. Ha többen közösen okoztak kárt, felelõsségük egyetemleges.
(2) Mentesül a felelõsség alól az (1) bekezdésben említett vezetõ, ha bizonyítja, hogy a fizetésképtelenséggel fenyegetõ helyzet bekövetkeztét követõen az adott helyzetben elvárható valamennyi intézkedést megtette a hitelezõi
veszteségek csökkentése érdekében. Amennyiben a vezetõ
a felszámolás kezdõ idõpontját megelõzõen nem tett eleget
az adós éves beszámolója [összevont (konszolidált) éves
beszámolója] külön jogszabályban meghatározott letétbe
helyezési és közzétételi kötelezettségének, a hitelezõi érdekek sérelmét vélelmezni kell.
(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában a gazdálkodó szervezet vezetõjének minõsül az a személy is, aki a gazdálkodó szervezet döntéseinek meghozatalára ténylegesen meghatározó befolyást gyakorolt.”
15. § A Cstv. 49/D. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„49/D. § (1) Ha a zálogjog a felszámolás kezdõ idõpontja elõtt keletkezett, a felszámoló a zálogtárgy értékesítése
során befolyt vételárból kizárólag a zálogtárgy megõrzésének – ideértve állaga megóvásának –, értékesítésének költségeit, valamint a külön jogszabályban meghatározott felszámolói díjat vonhatja le, és a fennmaradó összeget – a
zálogtárgy értékesítését követõen haladéktalanul – az értékesített zálogtárgyat terhelõ zálogjoggal biztosított követelések kielégítésére köteles fordítani – több jogosult esetén a Ptk. 256. § (1) bekezdésében meghatározott kielégítési sorrend figyelembevételével.
(2) Vagyont terhelõ zálogjog (Ptk. 266. §) esetében – az
(1) bekezdéstõl eltérõen – a felszámoló a zálogtárgy értékesítése során befolyt és az értékesítés költségeivel csökkentett vételár 50%-át kizárólag az értékesített zálogtárgyat terhelõ zálogjoggal biztosított követelések kielégítésére fordíthatja a biztosított követelés erejéig – több jogosult esetén a Ptk. 256. § (1) bekezdésében meghatározott
kielégítési sorrend figyelembevételével –, ha a zálogjog a
felszámolás kezdõ idõpontja elõtt keletkezett.
(3) A zálogjoggal biztosított követelésekkel azonos elbírálás alá esik az a követelés, amelynek végrehajtására az
ingóságot lefoglalták, illetve a végrehajtási jogot a felszámolás kezdõ idõpontjáig [28. § (2) bekezdés e) pont] bejegyezték. Ezen követeléseknek a kielégítési sorrendben el-
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foglalt helyét az ingóság lefoglalásának idõpontja, illetõleg a végrehajtási jog bejegyzésének idõpontja szerint kell
megállapítani.
(4) Nem alkalmazandó az (1)–(2) bekezdés abban az
esetben, ha a zálogjog jogosultja a gazdálkodó szervezet
tagja, vezetõ tisztségviselõje, vezetõ állású munkavállalója vagy azok közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], illetve élettársa, valamint az adós többségi befolyása (Ptk.
685/B. §) alatt álló gazdálkodó szervezet.
(5) Az (1)–(2) bekezdés szerinti követelések ki nem
egyenlített részének kielégítése, valamint a vételárból a
zálogjoggal biztosított követelések kielégítése után fennmaradó összeg felosztása tekintetében a felszámolás körébe tartozó vagyonból történõ kielégítés szabályai az irányadók (57–58. §).”
16. § (1) A Cstv. 57. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A gazdálkodó szervezetnek a felszámolás körébe tartozó vagyonából a tartozásokat a következõ sorrend figyelembevételével kell kielégíteni:]
„b) a felszámolás kezdõ idõpontja elõtt vagyont terhelõ
zálogjoggal biztosított követelések a zálogtárgy értékének
erejéig, figyelembe véve a 49/D. § (2) bekezdése alapján
már kifizetett összeget is; ha a vagyont több zálogjog terheli, akkor a kielégítés sorrendjére a Ptk. 256. §-ának
(1) bekezdése az irányadó,”
(2) A Cstv. 57. § (1) bekezdése a következõ h) ponttal
egészül ki:
[A gazdálkodó szervezetnek a felszámolás körébe tartozó vagyonából a tartozásokat a következõ sorrend figyelembevételével kell kielégíteni:]
„h) azok a követelések, amelyek jogosultja a gazdálkodó szervezet tagja, vezetõ tisztségviselõje, vezetõ állású
munkavállalója vagy azok közeli hozzátartozója [Ptk.
685. § b) pont], illetve élettársa, valamint az adós többségi
befolyása (Ptk. 685/B. §) alatt álló gazdálkodó szervezet,
továbbá az adós ingyenes szerzõdései alapján fennálló követelések.”
(3) A Cstv. 57. § (2) bekezdésének a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[A felszámolási költségek a következõk:]
„a) az adóst terhelõ munkabér és egyéb bérjellegû juttatások – ideértve a munkaviszony megszûnésekor járó végkielégítést, valamint a kollektív szerzõdésben, illetve a
munkaszerzõdésben meghatározott juttatásokat is, továbbá ha a felszámolás kezdõ idõpontját megelõzõen esedékessé vált munkabért és egyéb bérjellegû juttatásokat a felszámolás kezdõ idõpontja után fizették ki, az ezeket terhelõ adó- és járulékfizetési kötelezettség is (ideértve az
egészségügyi hozzájárulást, illetve a magánnyugdíj-pénztári tagdíjat is);
b) a felszámolás kezdõ idõpontja után az adós gazdasági tevékenységének ésszerû befejezésével, továbbá vagyonának megõrzésével kapcsolatos költségek, ideértve a kör-
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nyezeti károsodások és terhek rendezésének költségeit, továbbá a 27/A. § (10) bekezdése szerint létesített polgári
jogi jogviszonnyal összefüggésben felmerült kiadásokat,
valamint az adósnak azokat a hiteltartozásait, adó- és járulékfizetési (ideértve az egészségügyi hozzájárulást, illetve
a magánnyugdíj-pénztári tagdíjat is), kártérítési kötelezettségeit, amelyek a felszámolási eljárás kezdõ idõpontja utáni gazdasági tevékenységbõl keletkeztek, kivéve a nyereségbõl fizetendõ adókat;”
(4) A Cstv. 57. § (2) bekezdésének g) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[A felszámolási költségek a következõk:]
„g) a felszámoló – 49/D. § (1) bekezdés alapján nem érvényesített – díja [60. § (4) bek.], amely tartalmazza a felszámoló által nem a 27/A. § (10) bekezdésében meghatározottak szerint létesített polgári jogi jogviszonnyal összefüggésben felmerült kiadásokat is.”
(5) A Cstv. 57. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A munkáltató rendes felmondása esetén felszámolási költségként – ha a felszámolás kezdõ idõpontját megelõzõen legalább egy évvel megkötött kollektív szerzõdés,
illetve munkaszerzõdés magasabb összeget nem állapít
meg – a munkavégzés alóli felmentési idõre jutó átlagkereset és a végkielégítés azon összege vehetõ figyelembe,
amely a munkavállalót a Munka Törvénykönyve 92. §
(2) bekezdése és 93. § (3) bekezdése, illetve a 95. § alapján
megilleti. E rendelkezés alkalmazásában az adós vezetõ állású munkavállalói tekintetében kizárólag a Munka Törvénykönyvében megállapított összeg vehetõ figyelembe.”
17. § A Cstv. 63. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (3) és
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A minõsített többséget biztosító befolyás alatt álló,
valamint egyszemélyes gazdasági társaság felszámolása
esetében a befolyással rendelkezõ, illetve az egyedüli tag
(részvényes) korlátlan felelõsséggel tartozik a társaság
minden olyan kötelezettségéért, amelynek kielégítését a
felszámolási eljárás során az adós vagyona nem fedezi, ha
a hitelezõnek a felszámolási eljárás során, vagy annak jogerõs lezárását követõ 90 napos jogvesztõ határidõn belül
benyújtott keresete alapján a bíróság megállapítja e tagnak
(részvényesnek) – az adós társaság felé érvényesített tartósan hátrányos üzletpolitikájára figyelemmel – korlátlan és
teljes felelõsségét a társaság tartozásaiért.
(3) A felszámolási eljárás jogerõs lezárását követõ
90 napos jogvesztõ határidõn belül – ki nem elégített követelése erejéig – bármely hitelezõ keresettel kérheti a bíróságtól [6. § (1) bekezdés], hogy a 33/A. § szerinti perben
megállapított felelõsség alapján kötelezze az adós volt vezetõjét követelésének kielégítésére. Amennyiben határidõben több hitelezõ terjeszt elõ keresetet, a bíróság a pereket egyesíti és a követelések arányos kielégítésérõl rendelkezik.
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(4) Amennyiben a felszámolási eljárás jogerõs lezárásáig a 33/A. § szerinti perben jogerõs döntés nem születik,
a (3) bekezdésben meghatározott jogvesztõ határidõ kezdõ
napja a 33/A. § szerinti jogerõs bírósági döntés napját követõ nap.”
18. § A Cstv. 63/A. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„63/A. § Amennyiben az adós ellen megindított felszámolást cégbírósági megszüntetési eljárás elõzte meg, és az
adós a felszámolás kezdõ idõpontjában saját tõkéjének
50%-át meghaladó tartozást halmozott fel, a felszámoló
vagy a hitelezõ kereseti kérelmére a bíróság megállapítja,
hogy a felszámolási eljárás megindítását megelõzõ három
éven belül részesedését átruházó, többségi befolyással
(Ptk. 685/B. §) rendelkezõ volt tag (részvényes) korlátlanul felel az adós ki nem elégített kötelezettségeiért, kivéve, ha bizonyítja, hogy a vagyoni hányad átruházásának
idõpontjában az adós fizetõképes volt, a vagyonvesztés
csak ezt követõen következett be, illetve az adós ugyan
nem volt fizetõképes, de a tag (részvényes) az átruházás
során jóhiszemûen járt el.”
19. § A Cstv. 85. §-a a következõ (3)–(7) bekezdéssel
egészül ki:
„(3) Felhatalmazást kap az igazságügy-miniszter, hogy
rendeletben szabályozza a 24. § (1) bekezdésében meghatározott írásbeli felszólítás formai és tartalmi kellékeit.
(4) Felhatalmazást kap az igazságügy-miniszter, hogy
rendeletben szabályozza a felszámolást elrendelõ jogerõs
végzés 28. § (1) bekezdésében meghatározott közzétételének szabályait.
(5) Felhatalmazást kap az igazságügy-miniszter, hogy
rendeletben szabályozza a zálogtárgy értékesítésekor a felszámolót megilletõ, a zálogtárgy értékével, illetve a zálogtárggyal összefüggõ feladatokkal arányos díj meghatározásának szabályait. Az arányos díj nem lehet az eladási ár
10%-nál nagyobb összeg.
(6) Felhatalmazást kap az igazságügy-miniszter, hogy
rendeletben szabályozza a Tanács fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK rendelete 40. cikke által elõírt, az ismert hitelezõk értesítésének formai és tartalmi kellékeit.
(7) A (3)–(6) bekezdésben szereplõ rendeleteket az
igazságügy-miniszter legkésõbb e törvény hatálybalépését
90 nappal megelõzõen köteles kihirdetni.”
20. § (1) E törvény – a (2)–(4) bekezdésében foglalt kivétellel – 2006. július 1. napján lép hatályba azzal, hogy
rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indult eljárásokban kell alkalmazni.
(2) A Cstv. – e törvény 15. §-ával megállapított –
49/D. §-a 2007. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indult eljárásokban kell al-
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kalmazni azzal, hogy a 2007. július 1. napjáig megindult
felszámolási eljárásokban a zálogtárgy értékesítése során
befolyt vételárból a zálogtárggyal kapcsolatosan felmerült
környezeti károsodások és terhek rendezésének költségei
is levonhatóak. A levonásra kerülõ költségek és a felszámolói díj azonban együttesen nem haladhatják meg a vételár 50%-át. Amennyiben a vételár 50%-a nem fedezi a
költségeket, azt elsõsorban a zálogtárgy megõrzésének, állaga megóvásának, értékesítésének költségeire, valamint a
felszámoló díjazására, másodsorban a környezeti károsodások és terhek rendezésének költségeire kell fordítani. A
Cstv. 57. § (2) bekezdése b) pontjának alkalmazhatóságát
jelen rendelkezés nem érinti.
(3) A Cstv. 27/A. § (3) és (10) bekezdése, a 27/C. §
(3) bekezdése, valamint az 57. § (2) bekezdésének b) és
g) pontja 2007. január 1. napján lép hatályba azzal, hogy
rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indult eljárásokban kell alkalmazni.
(4) A Cstv. 27/C. § (1) bekezdése 2010. július 1-jén lép
hatályba. A hatálybalépéskor a felszámolók névjegyzékérõl szóló 167/1993. (XI. 30.) Korm. rendelettel meghatározott felsõfokú végzettséggel rendelkezõ, okirattal igazolhatóan legalább 10 éve, megszakítás nélkül, felszámolói
tevékenységben személyesen közremûködõ gazdasági társasági tagokat, munkavállalókat, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerzõdés alapján a társaság javára
tevékenykedõket e törvény által elõírt, a felszámolási és
vagyonfelügyeleti szakirányú továbbképzési szak képesítési követelményeirõl szóló 9/2002. (III. 22.) OM rendeletben meghatározott szakképzettséggel rendelkezõnek kell
tekinteni.
21. § (1) A Cstv. 27/A. §-a (3) bekezdésének és a
27/C. §-a (4) bekezdés f) pontjának alkalmazásában 2010.
június 30-ig a felszámolók névjegyzékérõl szóló
167/1993. (XI. 30.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés
b) pontjában meghatározott végzettségeket kell érteni
szakirányú szakképzettség alatt.
(2) Az e törvény hatálybalépésekor a felszámolói névjegyzékben szereplõ gazdasági társaságnak a Cstv. 27/C. §
(2) bekezdésében foglalt feltételeknek úgy kell megfelelnie, hogy a névjegyzékbe történõ felvételhez szükséges
nyilatkozatokat e törvény hatálybalépésétõl számított
180 napon belül be kell nyújtania a Pénzügyminisztériumhoz. A megfelelõ tartalmú nyilatkozatok határidõben történõ benyújtásának hiányában, vagy a feltételek nem teljesítése esetén a felszámolót a nyilvántartásból törölni kell.
(3) A Pénzügyminisztériumnak a Cstv. 27/C. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen – a felszámolók
adatszolgáltatása, továbbá a Cstv. 27/C. § (4) bekezdés
g) pontjában foglalt adatokat illetõen a Cégközlöny hivatalos adatbázisa alapján – 2006. november 30-ig felül kell
vizsgálnia a hatálybalépéskor a névjegyzékben szereplõ
felszámolók esetén az e törvényben foglalt feltételek fenn-
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állását, és ki kell egészítenie a felszámolók névjegyzékének adatait.
22. § (1) E törvény hatálybalépésével
a) a Cstv. 28. § (2) bekezdés e) pontjának „(a felszámolást elrendelõ végzés jogerõre emelkedésének napját)”
szövegrésze „(a felszámolást elrendelõ jogerõs végzés
közzétételének napját)” szövegrészre,
b) a Cstv. 28. § (2) bekezdés g) pontjában a „lakóhelyét” szövegrész a „levelezési címét” szövegre,
c) a Cstv. 38. § (5) bekezdésének „az adóssal összefonódásban (Ptk. 685/B. §)” szövegrésze „az adós többségi
befolyása (Ptk. 685/B. §) alatt” szövegrészre,
d) a Cstv. 40. § (1) bekezdésének bevezetõ szövegében
a „180 napon” szövegrész „1 éven” szövegrészre,
e) a Cstv. 40. § (3) bekezdésének „vele összefonódásban (Ptk. 685/B. §) lévõ” szövegrésze „többségi befolyása
(Ptk. 685/B. §) alatt álló” szövegrészre,
f) a Cstv. 60. § (1) bekezdésének „a hitelezõk követelésének kielégítésérõl és a bankszámlák megszüntetésérõl”
szövegrésze „a hitelezõk követelésének kielégítésérõl, a
bankszámlák megszüntetésérõl és a központi értéktár megkeresésével az adós által kibocsátott értékpapírok érvénytelenítésérõl” szövegrészre
módosul.
(2) A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény 5. §-a kiegészül a következõ (3) bekezdéssel:
„(3) A felszámoló a támogatásnak a gazdálkodó szervezethez történõ beérkezését követõ három munkanapon belül gondoskodik a fennálló bértartozások munkavállalók
részére történõ kifizetésérõl. Ha a támogatás beérkezésétõl
számítva a következõ bérfizetési napig öt munkanapnál
kevesebb van hátra, a bértartozások kifizetése a következõ
bérfizetési napon történik.”
23. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti:
a) a Cstv. 6/A. §-ának (2) bekezdésébõl az „és végelszámolási eljárást” szövegrész;
b) a Cstv. 24/A. §-ának (5) bekezdése;
c) a Cstv. 27/A. §-ának (6) bekezdésébõl a „vagy a természetes személy felszámoló munkáját egészségi ok miatt
nem tudja elvégezni” szövegrész;
d) a Cstv. 58. § (1) bekezdésének „a b) pontban foglalt
követeléseket – az a) pontban foglaltak figyelembevételével – a zálogtárgy értékesítésekor” szövegrész;
e) az európai részvénytársaságról szóló 2004. évi XLV.
törvény 57. §-a;
f) a lakásszövetkezetekrõl szóló 2004. évi CXV. törvény 61. § (2) bekezdése;
g) a csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról
szóló 1993. évi LXXXI. törvény 6. § (1) bekezdésének a
Cstv. 6. § (1) bekezdését megállapító rendelkezése, 8. §-a,
10. §-ának a Cstv. 27. § (1) bekezdésének harmadik mon-
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datát, a Cstv. 27. § (2) bekezdésének a) pontját megállapító rendelkezései, 12. § (1) bekezdése;
h) az egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2004. évi XXVII. törvény
46. §-a, 48. §-ának a Cstv. 24/A. § (4), (5) és (7) bekezdését megállapító rendelkezései, 55. §-a;
i) a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetõjogi
intézkedésekrõl szóló 2001. évi CIV. törvény 27. § (2) bekezdésének a Cstv. 6/A. § (1) bekezdését megállapító része, valamint a Cstv. 6/A. §-ának (2) bekezdését megállapító rendelkezésének az „és végelszámolási eljárást” szövegrésze;
j) a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény, a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint
más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2004. évi
CXXVII. törvény 29. § (2) bekezdése;
k) a csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról
szóló 1997. évi XXVII. törvény 5. § (1) bekezdése, az 5. §
(2) bekezdésének a Cstv. 27/A. § (6) bekezdését megállapító rendelkezésének a „vagy a természetes személy felszámoló munkáját egészségi ok miatt nem tudja elvégezni” szövegrésze, a 34. § (1) bekezdésének a Cstv. 27. §
(2) bekezdésének a) pontját érintõ rendelkezése;
l) a cégben fennálló vagyoni hányadát rosszhiszemûen
átruházó személy felelõsségének megállapítása érdekében
a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági
cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény, valamint a
csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról szóló
2005. évi LXIX. törvény 3. §-a.
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2006. évi VII.
törvény
a Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló
1972. évi V. törvény, valamint az ügyészségi szolgálati
viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló
1994. évi LXXX. törvény módosításáról*
1. § (1) A Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló
1972. évi V. törvény (a továbbiakban: Ütv.) 3. § (2) bekezdése a következõ új j) ponttal egészül ki:
* A törvényt az Országgyûlés a 2005. december 19-i ülésnapján fogadta el.
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[Az (1) bekezdésben megjelölt feladatok érdekében az
ügyészség]
„j) teljesíti a Magyar Köztársaságnak a Eurojustban
való részvételével kapcsolatos feladatokat.”
(2) Az Ütv. 18. § (1) bekezdés c)–d) pontjai helyébe a
következõ rendelkezések lépnek:
(A Magyar Köztársaság ügyészi szervei)
„c) a fõügyészségek;
d) a helyi ügyészségek;”
(3) Az Ütv. 18. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép, egyben a § a következõ új (3) bekezdéssel
egészül ki:
„(2) Az ügyészségi nyomozás, továbbá indokolt esetben
más ügyészségi feladatok ellátására önálló helyi ügyészség vagy önálló fõügyészség létesíthetõ.
(3) Az ügyészség tudományos, kutató és képzési szerve
az Országos Kriminológiai Intézet.”
2. § Az Ütv. 19. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„19. § (1) A fellebbviteli fõügyészségek felsorolását
e törvény 1. számú melléklete tartalmazza.
(2) A fõügyészségek felsorolását e törvény 2. számú
melléklete tartalmazza.
(3) A területi katonai ügyészségek felsorolását e törvény 3. számú melléklete tartalmazza.
(4) A legfõbb ügyész javaslatot tehet az Országgyûlés
illetékes bizottságának e törvény 1–3. számú mellékleteinek módosítására.
(5) Az ügyészség illetékességét általában annak a bíróságnak az illetékessége határozza meg, amely mellett mûködik.
(6) Az ügyészség szervezetét, mûködését és illetékességét, valamint a helyi ügyészségek felsorolását a legfõbb ügyész utasítással szabályozza. Az utasítást a Magyar
Közlönyben közleményként közzé kell tenni.”
3. § Az Ütv. 21. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A fellebbviteli fõügyészség élén fellebbviteli fõügyész, a fõügyészség élén fõügyész, az ügyészség élén
vezetõ ügyész, a Katonai Fellebbviteli Ügyészség élén fellebbviteli vezetõ ügyész, a területi katonai ügyészség élén
vezetõ ügyész áll.”
4. § Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. törvény
(Üsztv.) 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[Ügyészségi alkalmazottak tanácsa (a továbbiakban:
alkalmazotti tanács) mûködik:]
„c) a fõügyészségeken, az alárendelt helyi ügyészségekre is kiterjedõ hatáskörrel;”
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5. § Az Üsztv. 8. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az irányítása alá tartozó ügyészi szervezet összügyészi
értekezletét)
„c) a fõügyész,”
(hívja össze.)

fõbb ügyészt áthelyezése esetén „címzetes legfõbb
ügyészségi fõtanácsos” cím és a beosztási pótlékon kívül
– választása szerint – a legfõbb ügyészségi fõosztályvezetõ ügyész vezetõi pótlékával azonos összegû címpótlék
vagy az új munkakörére megállapított vezetõi pótlék illeti
meg. A volt legfõbb ügyész fizetési fokozatba sorolását az
áthelyezés nem érinti.”

6. § (1) Az Üsztv. 13. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Katonai Fõügyészség a Legfõbb Ügyészségen
mûködõ szakmai kollégiumokban, a Katonai Fellebbviteli
Ügyészség a budapesti székhelyû fellebbviteli fõügyészségen mûködõ szakmai kollégiumokban, a katonai ügyészségek a székhelyükön mûködõ fõügyészségek szakmai kollégiumaiban, a budapesti székhelyû katonai ügyészség
ügyészei pedig a fõvárosi illetékességû fõügyészség szakmai kollégiumaiban vesznek részt. A fõügyészségen mûködõ szakmai kollégiumoknak tagjai az alárendelt helyi
ügyészségeken szolgálatot teljesítõ ügyészek is. A katonai
ügyészséget vezetõ ügyész tanácskozási joggal részt vehet
az illetékességi területén mûködõ fõügyészségek szakmai
kollégiumainak ülésein.”

(3) Az Üsztv. 20. §-a a következõ új (11) bekezdéssel
egészül ki:
„(11) Ha a legfõbb ügyész megbízatása az (1) bekezdés
j) pontja alapján szûnik meg, ennek tényét a köztársasági
elnök állapítja meg.”

(2) Az Üsztv. 13. § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) A (3)–(4) bekezdésben meghatározott jogkört a
budapesti székhelyû fellebbviteli fõügyészség esetében
a fellebbviteli fõügyész a fellebbviteli vezetõ ügyésszel,
a katonai ügyészség székhelyén mûködõ fõügyészség esetében pedig a fõügyész a katonai ügyészséget vezetõ
ügyésszel, a fõvárosi illetékességû fõügyészség fõügyésze
pedig a budapesti székhelyû katonai ügyészség vezetõ
ügyészével egyetértésben gyakorolja.”
7. § (1) Az Üsztv. 16. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
(Magasabb vezetõ állású ügyész:)
„j) a fõügyészhelyettes;”
(2) Az Üsztv. 16. § (3) bekezdés d) és f) pontjai helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:
(Vezetõ állású ügyész:)
„d) a fõügyészségi osztályvezetõ ügyész;
f) a fõügyészségi csoportvezetõ ügyész;”
8. § (1) Az Üsztv. 20. § (1) bekezdése a következõ új
j) ponttal egészül ki:
(A legfõbb ügyész megbízatása megszûnik:)
„j) választójogának elvesztésével.”
(2) Az Üsztv. 20. § (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(7) A (2), a (4) és a (6) bekezdésben említett munkáltatói intézkedést az újonnan megválasztott legfõbb ügyész,
ennek hiányában a legfõbb ügyész helyettes teszi meg.
A volt legfõbb ügyészt a Legfõbb Ügyészségen vagy kérésére alacsonyabb szintû ügyészségen más – lehetõleg
vezetõ – ügyészi munkakörbe kell áthelyezni. A volt leg-

9. § (1) Az Üsztv. 21. § (1) bekezdése a következõ új
j) ponttal egészül ki:
(A legfõbb ügyész helyettes megbízatása megszûnik:)
„j) választójogának elvesztésével.”
(2) Az Üsztv. 21. § (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) A (3) és (5) bekezdésben említett munkáltatói intézkedést a legfõbb ügyész teszi meg. A volt legfõbb
ügyész helyettest a Legfõbb Ügyészségen vagy kérésére
alacsonyabb szintû ügyészségen más – lehetõleg vezetõ –
ügyészi munkakörbe kell áthelyezni. A volt legfõbb
ügyész helyettest áthelyezése esetén „címzetes legfõbb
ügyészségi fõtanácsos” cím és a beosztási pótlékon kívül –
választása szerint – a legfõbb ügyészségi fõosztályvezetõ-helyettes ügyész vezetõi pótlékával azonos összegû
címpótlék vagy az új munkakörére megállapított vezetõi
pótlék illeti meg. A volt legfõbb ügyész helyettes fizetési
fokozatba sorolását az áthelyezés nem érinti.”
(3) Az Üsztv. 21. §-a a következõ új (10) bekezdéssel
egészül ki:
„(10) Ha a legfõbb ügyész helyettes megbízatása az
(1) bekezdés i)–j) pontja alapján szûnik meg, ennek tényét
a köztársasági elnök állapítja meg.”
10. § Az Üsztv. 22. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A legfõbb ügyész, illetõleg a katonai fõügyész kinevezési jogkörébe tartozó vezetõi kinevezés határozatlan
idõre szól, és az indokolás nélkül bármikor visszavonható.
A vezetõi kinevezés visszavonása elõtt ki kell kérni az
ügyészi tanács véleményét.”
11. § (1) Az Üsztv. 25. § (1) bekezdése a következõ új
j) ponttal egészül ki:
(A legfõbb ügyész ügyészségi szolgálati viszonya megszûnik:)
„j) választójogának elvesztésével.”
(2) Az Üsztv. 25. § (2) bekezdése a következõ új
i)–j) pontokkal egészül ki:
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(A legfõbb ügyész helyettes ügyészségi szolgálati viszonya megszûnik:)
„i) a megállapítás napjával, ha a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségét szándékosan elmulasztja, vagy a
vagyonnyilatkozatban szándékosan lényeges adatot, tényt
valótlanul közöl, avagy a vagyonnyilatkozatát és a személyes adat kezelésére felhatalmazó nyilatkozatát visszavonja;
j) választójogának elvesztésével.”
12. § Az Üsztv. 26. §-a a következõ új o) ponttal egészül ki:
(A legfõbb ügyész által kinevezett ügyész ügyészségi
szolgálati viszonya megszûnik:)
„o) választójogának elvesztésével.”
13. § Az Üsztv. a következõ új 29/A. §-sal egészül ki:
„29/A. § Ha a legfõbb ügyész által kinevezett ügyész
szolgálati viszonya a 26. § o) pontja alapján szûnik meg,
ennek tényét a legfõbb ügyész állapítja meg.”
14. § (1) Az Üsztv. 46/H. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha az ügyészt ügyészségi érdekbõl alacsonyabb
szintû ügyészséghez helyezik át, korábbi beosztási pótlékára, illetõleg címére és a címmel járó pótlékra továbbra is
jogosult, valamint a korábbi szolgálati helye szintjének
megfelelõ munkaköri elnevezést a továbbiakban is használhatja. Ügyészségi érdeknek minõsül, ha az ügyészt alacsonyabb szintû ügyészségen vezetõnek nevezik ki, valamint ha a 22. § (2) vagy (4) bekezdésében, illetve 28. §
(1) bekezdésének a)–b) pontjában említett okból alacsonyabb szintû ügyészségre helyezik át.”
(2) Az Üsztv. 46/H. § (5) bekezdésének elsõ mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Alacsonyabb szintû ügyészségre történõ kirendelés
esetén az ügyész beosztási pótléka nem változik, illetõleg
címét és a címmel járó pótlékát megtartja, valamint a
korábbi szolgálati helye szintjének megfelelõ munkaköri
elnevezést a továbbiakban is használhatja.”
15. § Az Üsztv. a következõ új 51/A. §-sal egészül ki:
„51/A. § A külön törvényben meghatározottakon kívül
az ügyészségi alkalmazottak számára munkaszüneti napnak minõsül az Ügyészég Napjaként minden év június
10-e, amely megemlékezés az elsõ magyar ügyészi törvény, az 1871. évi XXXIII. törvénycikk kihirdetésérõl.”
16. § (1) E törvény a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.
(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Üsztv.
20. § (2), (4) és (6) bekezdésében, 21. § (3) és (5) bekezdésében, 22. § (3) bekezdésében, valamint a 94/A. §
(2) bekezdésében a „korábbi” szövegrész helyébe a „volt”
szöveg, 20. § (10) bekezdésének „d)–i) pontjaiban” szö-
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vegésze helyébe a „d)–j) pontjaiban” szöveg, 21. § (9) bekezdésének „c)–h) pontjaiban” szövegésze helyébe a
„c)–j) pontjaiban” szöveg, 46/I. § (3) bekezdésében a
„nagyobb helyi ügyészségnek minõsül a megyei fõügyészség székhelyén mûködõ helyi ügyészség, továbbá az a
helyi ügyészség,” szövegrész helyébe „az az ügyészség
minõsül nagyobb helyi ügyészségnek” szöveg, a bûnügyi
nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról
szóló 1999. évi LXXXV. törvény 18. § d) pontjában a
„megyei fõügyészség, a Fõvárosi Fõügyészség” szövegrész helyébe a „fõügyészség” szöveg lép.
(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti
a) a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról
szóló 1979. évi 11. törvényerejû rendelet 64. § (1) bekezdésének „megyei (fõvárosi)” szövegrésze;
b) az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 59. § (1) és (4) bekezdése;
c) a Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló 1972. évi
V. törvény (Ütv.) módosításáról szóló 1989. évi
XLVI. törvény 1. §-a, 8. §-a, 10. §-a, 16. §-a, 18. § (3) bekezdése, valamint melléklete;
d) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 115. § (1) bekezdése;
e) a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben és az ehhez kapcsolódó jogszabályokban a felülvizsgálati eljárás megteremtésérõl szóló 1992. évi LXVIII.
törvény 31. § d) pontja;
f) az Üsztv. 50/A. § (4) bekezdésének második mondata, 101. § (2) bekezdése, 104. § (1)–(2) bekezdése,
106. §-a, 109. §-a, 111. § (1)–(2) bekezdése, továbbá az
50/E. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint 2. számú mellékletének 4., 7. és 9. pontjaiban a „megyei”, 10. pontjában, továbbá a 7. számú melléklet 4–6. pontjaiban a „megyei, fõvárosi” szövegrész;
g) a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény 81. §-a;
h) az adóazonosító jel, a Társadalombiztosítási Azonosító Jel és a személyi azonosító használatával kapcsolatos
törvények módosításáról szóló 1996. évi LXVI. törvény
41. § (7) bekezdése;
i) a Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló 1972. évi
V. törvény módosításáról szóló 1997. évi LXX. törvény
2. §-a, 3. § (2) bekezdése, 5. §-a, 8. § (3) bekezdés a) pontja;
j) az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi
adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 1997. évi LXXI. törvény 6. § (2) bekezdése,
7. § (2) bekezdése, 24. §-a, 27–29. §-a, 43. §-a, 50. §-a,
59. §-a, 62. §-a, 74. §-a, valamint 5. számú melléklete;
k) a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
30. § (3) bekezdésének, 176. § (1) bekezdésének és 475. §
(1) bekezdésének „megyei” szövegrésze, valamint 601. §
(1) bekezdésének elsõ mondata;
l) a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény
42. §-ának „megyei (fõvárosi)” szövegrésze;
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m) az Országos Ítélõtábla székhelyének és illetékességi
területének megállapításáról, valamint az igazságszolgáltatás mûködését érintõ egyes törvények módosításáról
szóló 1999. évi CX. törvény 157. §-a;
n) a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi
XXII. törvény, a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló
1997. évi LXVIII. törvény, az ügyészségi szolgálati
viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994. évi
LXXX. törvény módosításáról szóló 2000. évi
XXXIII. törvény 20. §-a;
o) a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi
XXII. törvény, valamint az ezzel összefüggõ törvények
jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2001. évi
XVI. törvény 28. § (7) bekezdése;
p) a Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló
1972. évi V. törvény, az ügyészségi szolgálati viszonyról
és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX.
törvény, valamint egyéb törvények módosításáról szóló
2001. évi XXXI. törvény 6. § (4) bekezdése, 10. §-a,
17. §-a, 19. §-a és 30. § (3) bekezdése;
q) a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról
szóló 2001. évi XXXVI. törvény 91. § (3) bekezdése;
r) a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról szóló 2002. évi I. törvény 308. § (1) bekezdés
c) pontja;
s) az ítélõtáblák és a fellebbviteli ügyészi szervek székhelyének és illetékességi területének megállapításáról
szóló 2002. évi XXII. törvény 5. § (2) bekezdése;
t) a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2002. évi végrehajtásáról szóló 2003. évi
XCV. törvény 34. § (1) bekezdése;
u) az európai uniós csatlakozással összefüggõ egyes
törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon
kívül helyezésérõl, valamint egyes törvényi rendelkezések
megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 148. §
(2) bekezdés b) pontja;
v) a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 209. §-a.
(4) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Ütv. az
e törvény 1–3. számú melléklete szerinti 1–3. számú melléklettel egészül ki.
17. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
1997. évi LXVII. törvény 117. § (1) bekezdésének második mondata.

Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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1. számú melléklet
a 2006. évi VII. törvényhez
,,1. számú melléklet
az 1972. évi V. törvényhez

A Magyar Köztársaság fellebbviteli fõügyészségei:
1. Fõvárosi Fellebbviteli Fõügyészség,
2. Debreceni Fellebbviteli Fõügyészség,
3. Gyõri Fellebbviteli Fõügyészség,
4. Pécsi Fellebbviteli Fõügyészség,
5. Szegedi Fellebbviteli Fõügyészség.”

2. számú melléklet
a 2006. évi VII. törvényhez
,,2. számú melléklet
az 1972. évi V. törvényhez
A Magyar Köztársaság fõügyészségei:
1. Baranya Megyei Fõügyészség,
2. Bács-Kiskun Megyei Fõügyészség,
3. Békés Megyei Fõügyészség,
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fõügyészség,
5. Csongrád Megyei Fõügyészség,
6. Fejér Megyei Fõügyészség,
7. Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészség,
8. Hajdú-Bihar Megyei Fõügyészség,
9. Heves Megyei Fõügyészség,
10. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fõügyészség,
11. Komárom-Esztergom Megyei Fõügyészség,
12. Nógrád Megyei Fõügyészség,
13. Pest Megyei Fõügyészség,
14. Somogy Megyei Fõügyészség,
15. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fõügyészség,
16. Tolna Megyei Fõügyészség,
17. Vas Megyei Fõügyészség,
18. Veszprém Megyei Fõügyészség,
19. Zala Megyei Fõügyészség,
20. Fõvárosi Fõügyészség,
21. Központi Nyomozó Fõügyészség.”

3. számú melléklet
a 2006. évi VII. törvényhez
,,3. számú melléklet
az 1972. évi V. törvényhez
A Magyar Köztársaság területi katonai ügyészségei:
1. Budapesti Katonai Ügyészség,
2. Debreceni Katonai Ügyészség,
3. Gyõri Katonai Ügyészség,
4. Kaposvári Katonai Ügyészség,
5. Szegedi Katonai Ügyészség.”
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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. törvény módosításáról*
1. § (1) A katasztrófák elleni védekezés irányításáról,
szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló 1999. évi LXXIV.
törvény (a továbbiakban: Kat.) 3. §-ának a)–c) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[E törvény alkalmazásában:]
„a) Belsõ védelmi terv: a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek kialakulásának megelõzését, a balesetek elhárítását, következményeinek mérséklését szolgáló intézkedések megtételét, az értesítési, riasztási, felkészítési feladatok veszélyes ipari üzemen, veszélyes létesítményen belüli végrehajtásának rendjét, feltételeit szabályozó üzemeltetõi okmány.
b) Biztonsági elemzés: az üzemeltetõ által készített dokumentum, amely tartalmazza a veszélyes ipari üzem üzemeltetõjének a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
balesetek megelõzésére vonatkozó általános célkitûzéseit,
továbbá annak az irányítási, vezetési és mûszaki eszközrendszernek a bemutatását, amely biztosítja mind az ember, mind a környezet magas szintû védelmét, valamint annak bizonyítását, hogy az üzemeltetõ a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyeket azonosította,
illetõleg a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek kockázatát elemezte és értékelte. A dokumentumnak elegendõ információt kell szolgáltatnia a hatósági,
szakhatósági vélemények kialakításához.
c) Biztonsági jelentés: az üzemeltetõ által készített dokumentum, amely annak bizonyítására szolgál, hogy rendelkezik a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseteket megelõzõ politikával és az annak végrehajtását
szolgáló biztonsági irányítási rendszerrel, a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyeket azonosította, illetõleg a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek kockázatát elemezte és értékelte, a megelõzésükre a szükséges intézkedéseket megtette, kellõ mértékû a létesítményeinek biztonsága, megbízhatósága. Rendelkezik mûködõképes belsõ védelmi tervvel. A jelentésnek elegendõ információt kell szolgáltatnia a külsõ védelmi tervek elkészítéséhez és a hatósági, szakhatósági vélemények kialakításához.”
(2) A Kat. 3. §-ának m) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„m) Kockázat: egy adott területen adott idõtartamon
belül, meghatározott körülmények között jelentkezõ
egészség-, illetve környezetkárosító hatás valószínûsége.”
* A törvényt az Országgyûlés a 2005. december 19-i ülésnapján fogadta el.
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(3) A Kat. 3. §-a a következõ ö) ponttal egészül ki:
„ö) Mûködõ veszélyes ipari üzem jelentõs bõvítése: a
veszélyes ipari üzemben jelen lévõ veszélyes anyagok tervezett mennyisége a legutóbb beadott biztonsági jelentésben, illetve biztonsági elemzésben meghatározott mennyiséget legalább 25%-kal meghaladja.”
(4) A Kat. 3. §-ának p)–s) pontja helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:
[E törvény alkalmazásában:]
„p) Rendkívüli esemény: a veszélyes ipari üzemben a
rendeltetésszerû mûködés során, illetõleg a technológiai
folyamatokban bekövetkezõ olyan nem várt esemény,
amely azonnali beavatkozást igényel és magában hordozza a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset kialakulásának lehetõségét.
q) Védendõ adat: az üzemeltetõ által meghatározott üzleti titok, illetõleg az üzem külsõ támadás elleni biztonságára vonatkozó lényeges adat.
r) Súlyos káresemény: az emberek életét, egészségét és
környezetét, anyagi értékeit súlyosan veszélyeztetõ vagy
károsító olyan esemény, amelynek következményei az
erre szervezett erõkkel elháríthatók, felszámolhatók és
nem igénylik a katasztrófa esetére vonatkozó különleges
intézkedések bevezetését.
s) Üzemeltetõ: bármely természetes vagy jogi személy,
illetõleg jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet,
aki vagy amely veszélyes ipari üzemet vagy veszélyes létesítményt mûködtet vagy alapszabály, alapító okirat, illetve szerzõdés alapján döntõ befolyást gyakorol a veszélyes
ipari üzem mûködésére.”
(5) A Kat. 3. §-ának u)–x) pontja helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:
[E törvény alkalmazásában:]
„u) Veszélyes anyag: e törvény végrehajtását szolgáló
kormányrendeletben meghatározott ismérveknek megfelelõ anyag, keverék vagy készítmény, amely mint nyersanyag, termék, melléktermék, maradék vagy köztes termék van jelen, beleértve azokat az anyagokat is, amelyekrõl feltételezhetõ, hogy egy baleset bekövetkezésekor létrejöhetnek.
ü) Veszélyességi övezet: a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos ipari baleset lehetséges következményeinek csökkentése érdekében a veszélyes ipari üzem környezetében a hatóság által kijelölt, az egyéni sérülés kockázatához igazodó terület.
v) Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset:
olyan mértékû veszélyes anyag kibocsátásával, tûzzel
vagy robbanással járó rendkívüli esemény, amely a veszélyes ipari üzem mûködése során befolyásolhatatlan folyamatként megy végbe és amely az üzemen belül, illetõleg
azon kívül közvetlenül vagy lassan hatóan súlyosan veszélyezteti vagy károsítja az emberi egészséget, illetõleg a
környezetet.
w) Veszélyes ipari üzem: egy adott üzemeltetõ irányítása alatt álló azon terület egésze, ahol egy vagy több veszélyes létesítményben – ideértve a közös vagy kapcsolódó
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infrastruktúrát is – veszélyes anyagok vannak jelen a törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott
küszöbértéket elérõ mennyiségben (tekintet nélkül az
üzem tevékenységének ipari, mezõgazdasági vagy egyéb
besorolására).
x) Veszélyes létesítmény: olyan, a veszélyes ipari üzem
területén lévõ technológiai, illetõleg termelésszervezési
okokból elkülönülõ területrész, ahol egy vagy több berendezésben (technológiai rendszerben) veszélyes anyagok
elõállítása, felhasználása, szállítása vagy tárolása történik.
Magában foglal minden olyan felszerelést, szerkezetet,
csõvezetéket, gépi berendezést, eszközt, iparvágányt, kikötõt, a létesítményt szolgáló rakpartot, kikötõgátat, raktárt vagy hasonló – úszó vagy egyéb – felépítményt, amely
a létesítmény mûködéséhez szükséges.”
(6) A Kat. 3. §-ának zs) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„zs) Dominóhatás: a veszélyes létesítményben bekövetkezõ olyan baleset, amely a közelben lévõ más, veszélyes ipari üzemre átterjedve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek valószínûségét és lehetõségét
megnöveli vagy a bekövetkezett veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos baleset következményeit súlyosbítja.”
2. § (1) A Kat. 4. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezések lépnek:
„(1) E törvényt kell alkalmazni a katasztrófahelyzetben,
illetve a katasztrófa megelõzése érdekében (beleértve a
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni
védekezést is) a Magyar Köztársaság területén végzett
katasztrófaveszélyes tevékenységre, továbbá akkor, ha a
katasztrófa károsító hatása ellen a Magyar Köztársaság
területén védekezés szükséges.
(2) A törvény IV. fejezetének hatálya kiterjed a Magyar
Köztársaság területén mûködõ, veszélyes ipari üzemekre
és veszélyes létesítményekre, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelõzésében, az ellenük való védekezésben érintett közigazgatási szervekre
és gazdálkodó szervezetekre, helyi önkormányzatokra,
természetes személyekre.”
(2) A Kat. 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A törvény IV. fejezetének hatálya nem terjed ki:
a) az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
1. § (1) bekezdésében az atomenergia alkalmazásával
összefüggésben meghatározott tevékenységekre, jogosultságokra és kötelezettségekre,
b) a veszélyes anyagoknak a veszélyes ipari üzemen kívüli közúti, vasúti, légi vagy vízi szállítására, illetve a szállítás közbeni ideiglenes tárolására,
c) a veszélyes anyagoknak a veszélyes ipari üzemen
kívüli vezetékes szállítására, beleértve a szivattyúállomásokat,
d) ásványi nyersanyagok feltárásával és kitermelésével
kapcsolatos föld alatti, külszíni vagy fúrólyukas bányásza-
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ti tevékenységekre, kivéve az ásványi nyersanyagok vegyi
vagy termikus feldolgozását, tárolását, ha annak során a
külön jogszabályban meghatározott küszöbértéket elérõ
mennyiségû veszélyes anyag jelen van,
e) a hulladéklerakókra, kivéve az ásványi nyersanyagok kitermelésébõl származó hulladékok, meddõk feldolgozására szolgáló létesítményeket (beleértve a derítõ- és
ülepítõmedencét is), ahol a külön jogszabályban meghatározott küszöbértéket elérõ mennyiségû veszélyes anyag
van jelen, különösen abban az esetben, ha a tevékenység a
hulladékok vegyi és termikus feldolgozásával jár együtt,
f) a katonai célból üzemeltetett veszélyes ipari üzemekre, veszélyes létesítményekre.”
3. § A Kat. 30. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„30. § (1) Veszélyes ipari üzemre, veszélyes létesítményre építési engedély, használatbavételi engedély,
továbbá veszélyes tevékenység megkezdésének engedélyezése csak a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságnak (a IV. fejezet alkalmazásában: hatóság), a
Magyar Mûszaki Biztonsági Hivatal (a továbbiakban:
szakhatóság) szakhatósági hozzájárulásával kiadott engedélye alapján adható. Az engedély iránti kérelemhez az
üzemeltetõnek csatolni kell a biztonsági jelentés vagy biztonsági elemzés egy-egy példányát.
(2) Amennyiben a biztonsági jelentés vagy biztonsági
elemzés védendõ adatot tartalmaz, az üzemeltetõ egyidejûleg a nyilvánosságra hozható, védendõ adatot nem tartalmazó biztonsági jelentést vagy biztonsági elemzést is köteles a hatóság részére benyújtani.”
4. § A Kat. a következõ 30/A. §-sal egészül ki:
„30/A. § (1) Amennyiben a biztonsági jelentés vagy biztonsági elemzés nem felel meg a külön jogszabályban
meghatározott követelményeknek, annak a hatósághoz
történõ beérkezésétõl számított negyvenöt napon belül a
hatóság hiánypótlásra hívja fel az üzemeltetõt. A szakhatósági eljárásban a szakhatóság a megkereséstõl számított harminc napon belül értesíti a hatóságot a hiánypótlás
szükségességérõl.
(2) Ha az üzemeltetõ nem vagy nem megfelelõ módon
tesz eleget a veszélyes ipari üzemre vonatkozó biztonsági
jelentéssel vagy biztonsági elemzéssel kapcsolatos hiánypótlási felhívásnak és a biztonsági jelentésben vagy biztonsági elemzésben a biztonságos üzemeltetést bizonyítani nem tudja, annak teljesítéséig a hatóság a veszélyes tevékenység végzését korlátozhatja vagy felfüggesztheti.
(3) A hatóság és a szakhatóság a biztonsági jelentés
vagy biztonsági elemzés valóságtartalmát helyszíni szemle keretében is ellenõrizheti, ennek során a tényállás tisztázása érdekében személyes adatokat tartalmazó iratot, nyilvántartást vagy adatbázist lefoglalhat.”
5. § A Kat. 31. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„31. § (1) A veszélyes ipari üzemek megvalósítását, bõvítését, megszüntetését, illetve azok veszélyességi övezeti
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határait fel kell tüntetni a külön jogszabályok szerinti területfejlesztési és településrendezési tervekben. A veszélyességi övezeten belüli fejlesztésekkel kapcsolatos eljárási rendet a biztonsági követelmények figyelembevételével
külön jogszabályban kell szabályozni.
(2) Az üzemeltetõ a hatóság számára köteles haladéktalanul bejelenteni
a) a veszélyes ipari üzem, veszélyes létesítmény bezárását,
b) a veszélyes tevékenység ideiglenes megszüntetését,
valamint a veszélyes tevékenység újbóli megkezdését,
c) a mûködõ veszélyes ipari üzem jelentõs bõvítését
vagy ha a veszélyes ipari üzem, veszélyes létesítmény, tárolóberendezés vagy a technológiai eljárás, vagy az alkalmazott veszélyes anyagok jellege, vagy fizikai tulajdonsága a biztonságra kihatóan lényegesen megváltozik.
(3) A (2) bekezdés c) pont szerinti bejelentéshez csatolni kell az új körülményekre vonatkozó biztonsági jelentést
vagy biztonsági elemzést.
(4) A veszélyes tevékenység egészét, illetõleg a védekezés belsõ (létesítményi) rendszerét érintõ jelentõs változtatás esetén új biztonsági jelentést, illetõleg biztonsági elemzést kell készíteni vagy a meglévõt ki kell egészíteni, amelyet a veszélyes tevékenység megkezdése elõtt a kérelemmel együtt meg kell küldeni a hatóságnak. Ha a hatóság a
kérelmet elutasítja, a megváltoztatott veszélyes tevékenység nem kezdhetõ meg.”
6. § (1) A Kat. 32. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Amennyiben a veszélyes ipari üzemben a veszélyes
anyagok mennyisége eléri a jogszabályban meghatározott
alsó küszöbértéket, de nem éri el a felsõ küszöbértéket, az
üzemeltetõ a külön jogszabályban meghatározottak szerint
biztonsági elemzést készít és a hatósághoz elfogadásra benyújtja.”
(2) A Kat. 32. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A biztonsági elemzést, mûködõ veszélyes ipari
üzem esetén a külön jogszabályban meghatározott idõszakonként, de legalább ötévenként az üzemeltetõ felülvizsgálja és szükség szerint módosítja. A felülvizsgálat eredményét, illetve a módosított biztonsági elemzést a hatóság
részére megküldi. A hatóság a biztonsági elemzés alapján
dönt az engedély meghosszabbításáról, illetve annak feltételeirõl.”
7. § A Kat. 33. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„33. § (1) Amennyiben a veszélyes ipari üzemben a veszélyes anyagok mennyisége eléri vagy meghaladja a jogszabályban meghatározott felsõ küszöbértéket, az üzemeltetõ a külön jogszabályban meghatározottak szerint biztonsági jelentést készít és a hatósághoz elfogadásra benyújtja.
(2) A biztonsági jelentést, mûködõ veszélyes ipari üzem
esetén a külön jogszabályban meghatározott idõszakon-
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ként, de legalább ötévenként az üzemeltetõ felülvizsgálja
és szükség szerint módosítja. A felülvizsgálat eredményét,
illetve a módosított biztonsági jelentést a hatóság részére
megküldi. A hatóság a jelentés alapján dönt az engedély
meghosszabbításáról, illetve annak feltételeirõl.”
8. § A Kat. a következõ 33/A. §-sal egészül ki:
„33/A. § A hatóság a hozzá benyújtott biztonsági jelentés vagy biztonsági elemzés vizsgálata alapján állapítja
meg a dominóhatásban érintett veszélyes ipari üzemek körét. A hatóság a dominóhatásban érintett üzemek irányába
intézkedik a veszélyes ipari üzemek veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos baleset-megelõzési célkitûzéseinek,
biztonsági irányítási rendszerének, belsõ védelmi terveinek összehangolására a biztonsági jelentés vagy biztonsági elemzés soron kívüli felülvizsgálatának kezdeményezésével. A hatóság az intézkedéseirõl tájékoztatja a külsõ védelmi tervek és a lakossági tájékoztatók elkészítésében
érintetteket.”
9. § A Kat. 34. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„34. § (1) A hatóság a biztonsági jelentés és a biztonsági
elemzés megküldésével értesíti a veszélyeztetett települések polgármestereit, a veszélyeztetett fõvárosi kerületek
polgármestereit (a továbbiakban együtt: a veszélyeztetett
települések polgármesterei), valamint a fõvárosban a fõpolgármestert az új veszélyes ipari üzem építésével vagy a
már mûködõ veszélyes ipari üzem jelentõs bõvítésével
kapcsolatos engedélyezési eljárás megindításáról.
(2) A biztonsági jelentés nyilvános és a veszélyeztetett
település polgármesterének biztosítania kell, hogy abba a
külön jogszabályban meghatározottaknak megfelelõen
bárki betekinthessen. Amennyiben a biztonsági jelentés
védendõ adatot is tartalmaz, akkor az üzemeltetõ által készített, a biztonsági jelentésnek a védendõ adatot nem tartalmazó változata bocsátható nyilvános megtekintésre.”
10. § A Kat. a következõ 34/A. §-sal egészül ki:
„34/A. § (1) A védendõ adatot tartalmazó biztonsági jelentésbe, illetve biztonsági elemzésbe csak az üzemeltetõ
vagy írásban meghatalmazott képviselõje, a hatóság és a
szakhatóság eljárásban érintett képviselõi (a továbbiakban
együtt: eljárásban érintett felek), valamint a külön jogszabály alapján arra jogosultak tekinthetnek be.
(2) A nyilvánosságra hozható biztonsági jelentésrõl, illetve biztonsági elemzésrõl a hatóság csak az eljárásban
érintett felek, a veszélyeztetett települések polgármesterei,
e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben
megjelölt szervezetek és a külsõ védelmi terv készítésére
kötelezettek részére adhat másolatot.”
11. § A Kat. 35–38. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„35. § (1) A külsõ védelmi terveket a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság illetékes területi szerve a
veszélyeztetett települések polgármestereinek közremû-
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ködésével készíti el. A külsõ védelmi tervek tartalmi követelményeit és elkészítésének határidejét külön jogszabály
állapítja meg. A külsõ védelmi tervek elkészítésének és
gyakoroltatásának költségeit a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság saját költségvetése terhére biztosítja.
(2) A hatóság külön jogszabályban meghatározottak
szerint végzi a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
balesetek megelõzésével és elhárításával, valamint a bekövetkezett veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek kivizsgálásával kapcsolatos mûszaki, szervezési és vezetési információk gyûjtését, értékelését és készíti a nyilvános nemzeti jelentéseket.
36. § (1) A telepítés helye szerint illetékes polgármesternek az üzemeltetõvel és a hatósággal együttmûködve
külön jogszabályban meghatározottak szerint biztosítania
kell, hogy a lakosság véleményt nyilváníthasson az új
veszélyes ipari üzem engedélyének vagy a már mûködõ
veszélyes ipari üzem tevékenységének jelentõs változtatására, illetve módosítására vonatkozó engedély kiadása
elõtt.
(2) Külön jogszabály szerint biztosítani kell, hogy a veszélyes ipari üzem veszélyességi övezetének határán belül
történõ fejlesztések során a lakosság véleményt nyilváníthasson.
37. § (1) A hatóság a veszélyes tevékenység végzésére
vonatkozó határozatát a veszélyeztetett települések polgármestereinek, az illetékes helyi, megyei védelmi bizottság elnökének, valamint a fõvárosban a fõpolgármesternek
megküldi.
(2) A hatóság a veszélyes tevékenység végzésére vonatkozó határozatának kiadását követõen a veszélyes tevékenységet végzõkrõl tájékoztatja az illetékes megyei
(budapesti) rendõr-fõkapitányságot a területileg illetékes
hivatásos önkormányzati tûzoltó-parancsnokságot, az
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes területi szervét, a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget, valamint
az Országos Mentõszolgálat területileg illetékes mentõ
szervezetét.
38. § (1) A hatóság az üzemeltetõt megfelelõ határidõ
megjelölésével a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
baleset megelõzéséhez szükséges intézkedések megtételére kötelezi, illetõleg a 30. §-ban meghatározott engedélyt
visszavonja, ha a biztonságos üzemeltetés feltétele bármely okból hiányzik. A hatóság az elõírt intézkedés megtételéig elrendelheti a veszélyes tevékenység folytatásának felfüggesztését.
(2) Ha az üzemeltetõ a biztonságos mûködéssel kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti vagy a veszélyes tevékenységet hatósági engedély nélkül kezdi el, a veszélyes
tevékenység folytatását a hatóság megtilthatja.
(3) A hatóság elrendelheti az üzemeltetõ költségére és
veszélyére:
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a) a Rendõrség közremûködésével – külön jogszabály
szerint – a veszélyes ipari üzemben foglalkoztatott vagy
annak területén lévõ személyeknek a veszélyes ipari üzem
területére történõ belépésének, illetve az ott-tartózkodásának megtiltását, a veszélyes ipari üzem, veszélyes létesítmény helyiségeinek lezárását és ennek hatósági pecséttel
történõ hitelesítését,
b) a veszélyes ipari üzem, veszélyes létesítmény biztonsági õrzését,
c) a veszélyes ipari üzemben, veszélyes létesítményben
található veszélyes anyagok, eszközök
ca) elszállítását,
cb) környezetvédelmi szabályok szerinti megsemmisítését,
cc) veszélyeztetõ jellegük megszüntetését.
(4) Amennyiben az üzemeltetõ a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos balesettel vagy rendkívüli eseménnyel
összefüggésben a megelõzõ, az elhárító, illetve a környezeti károkat helyreállító intézkedésekre, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset körülményeinek kivizsgálására vonatkozó kötelezettségének nem tesz
eleget, a hatóság ezek megtételére kötelezi.”
12. § A Kat. a következõ 38/A. §-sal egészül ki:
„38/A. § A hatóság a veszélyes anyagokkal kapcsolatos
súlyos balesetek megelõzése, valamint a jogszabályban, illetve hatósági határozatban foglalt kötelezettségek teljesülése érdekében a külön jogszabályban meghatározott gyakorisággal hatósági ellenõrzést tart. A helyszíni ellenõrzésrõl készült jegyzõkönyvet a hatóság az üzemeltetõ számára az ellenõrzés idõpontjától számított harminc napon
belül megküldi.”
13. § A Kat. 39–41. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„39. § Az üzemeltetõ köteles:
a) gondoskodni a külön jogszabály szerinti tartalmi követelményeknek megfelelõ olyan belsõ védelmi tervek kidolgozásáról és a hatóságnak történõ megküldésérõl, amelyek tartalmazzák azoknak az eszközöknek és annak az
üzemvezetési rendszernek a leírását, amellyel az emberi
egészség és a környezet védelme magas színvonalon biztosított,
b) minden szükséges intézkedést megtenni a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek
megelõzésére, az esetleges baleset hatásainak enyhítésére
és az okozott környezeti károk helyreállítására,
c) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset
körülményeit kivizsgálni és az arról készült jelentést a hatóság részére megküldeni, a hatóság azt a szakhatóság részére is eljuttatja,
d) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetet
követõ lehetõ legrövidebb idõn belül tájékoztatást adni a
hatóság számára a bekövetkezett veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos balesetek közép- és hosszú távú követ-
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kezményeinek elhárítása, illetve a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos hasonló súlyos balesetek megelõzése érdekében tett intézkedéseirõl.
40. § Ha a veszélyes ipari üzemben vagy a védelmet ellátó szervezetben a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset kockázatát növelõ változtatás történik, az üzemeltetõnek a belsõ védelmi terveket pontosítani kell. Az
üzemeltetõ a belsõ védelmi terveket legalább háromévenként felülvizsgálja és a tervek végrehajthatóságát a külön
jogszabályban meghatározott módon gyakorlattal ellenõrzi. A tervek pontosításáról, felülvizsgálatáról és gyakoroltatásáról jegyzõkönyvet kell felvenni. A pontosított tervet
és a felvett jegyzõkönyveket meg kell küldeni a hatóságnak.
41. § A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek következményeinek csökkentésére vonatkozó veszélyes ipari üzemen belüli feladatait az üzemeltetõnek a
belsõ védelmi tervben, míg az érintett állami és önkormányzati szervek veszélyes ipari üzemen kívüli feladatait
a külsõ védelmi tervben kell meghatározni.”
14. § A Kat. 43. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„43. § Az üzemeltetõ köteles az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fõvárosban a Fõvárosi
Polgári Védelmi Igazgatóság ügyeleti szolgálata útján a
hatóságot, továbbá az illetékes védelmi bizottság elnökét
és a veszélyeztetett települések polgármestereit haladéktalanul tájékoztatni:
a) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset,
rendkívüli esemény körülményeirõl,
b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetben, rendkívüli eseményben szereplõ veszélyes anyagokról,
c) a lakosságra, az anyagi javakra és a környezetre gyakorolt hatások értékeléséhez szükséges adatokról,
d) a megtett intézkedésekrõl.”
15. § A Kat. 50. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„Az Európai Unió jogának való megfelelés
50. § Ez a törvény a veszélyes anyagokkal kapcsolatos
súlyos balesetek veszélyeinek ellenõrzésérõl szóló, 1996.
december 9-i 96/82/EK tanácsi irányelvnek, valamint az
azt módosító, 2003/105/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
16. § A Kat. 53. §-ának d) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kapnak az illetékes miniszterek, hogy
rendeletben szabályozzák:]
„d) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelõzésével kapcsolatban a tervezési, jelentési,
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adatközlési, együttmûködési feladatokat, valamint a korai
riasztási technikai rendszer létrehozásának és mûködésének szabályait.”

Záró rendelkezések
17. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) Az e törvény hatálybalépésének napján már üzemelõ
vagy építés alatt álló veszélyes ipari üzem üzemeltetõje a
külön jogszabályban meghatározottak szerint a hatóság
számára bejelentést tesz, illetve elkészíti a biztonsági jelentést vagy biztonsági elemzést és a hatósághoz benyújtja. A hatóság a biztonsági jelentés, illetve biztonsági elemzés alapján határoz a veszélyes tevékenység végzésének
feltételeirõl.
(3) Az eljárásokra a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a hatósági eljárásokban a biztonsági jelentés vagy
biztonsági elemzés benyújtása elektronikus úton nem gyakorolható.
(4) E törvénynek a 17. § (1) bekezdése szerinti hatálybalépésével egyidejûleg a katasztrófavédelemmel összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi
XCVI. törvény 17. §-ának (2) bekezdése és 19. §-a, valamint az egyes törvények környezetvédelmi célú módosításáról szóló 2001. évi LV. törvény 23. §-ának (1) és (3) bekezdése hatályát veszti.

Az Európai Unió jogának való megfelelés
18. § Ez a törvény
a) a Tanács 96/82/EK irányelve (1996. december 9.) a
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenõrzésérõl,
b) az Európai Parlament és a Tanács 2003/105/EK
irányelve (2003. december 16.) a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenõrzésérõl
szóló 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról, 1. cikk
(1) bekezdés, 1. cikk (2) bekezdés b) pont, 1. cikk (4) bekezdés, 1. cikk (7) és (8) bekezdésben foglaltaknak való
megfelelést szolgálja.

Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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2006. évi IX.
törvény
a közúti közlekedésrõl szóló
1988. évi I. törvény módosításáról*
1. § A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény
(a továbbiakban: Kkt.) 11. §-ának (2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(2) A közutak térségi hálózatának tervezése során
– a közutak nyomvonalának kijelölésénél, az útkategória
és keresztmetszeti megoldás kiválasztásánál, valamint a
megvalósítás idõbeli ütemezésénél – a következõ gazdasági, társadalmi és környezeti szempontokat és hatásokat
kell együttesen értékelni, és figyelembe venni:
a) a létesítés, a felújítás, az üzemeltetés és a használat
közvetlen társadalmi költsége,
b) a közlekedés-biztonsági szempontból várható hatások,
c) a települési környezetre gyakorolt hatások,
d) a természeti és kulturális örökségi értékekre, természeti területekre, tájakra és Natura 2000 területekre, valamint a természeti erõforrásokra, különösen a termõföldre
gyakorolt hatások és kockázatok,
e) az elérhetõség-javulásból fakadó térségi gazdaságélénkítõ hatás,
f) nemzetközi együttmûködés elõsegítése,
g) a hátrányos térségek, települések felzárkóztatásának
célja,
h) az országos, regionális, kiemelt térségi, megyei, valamint helyi területfejlesztési és -rendezési célok,
i) a közúthálózat-fejlesztéssel szorosan összefüggõ
egyéb sajátos szempontok, különös tekintettel a honvédelmi, idegenforgalmi és vidékfejlesztési szempontokra.”
2. § A Kkt. 15. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdésben, továbbá a 33. § (2) bekezdésében meghatározott díjak és pótdíjak befizetésérõl az igénybe vevõ köteles gondoskodni.”
3. § (1) A Kkt.18. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A közúti jármûvezetõk és a közúti közlekedési
szakemberek tanfolyami képzése, továbbképzése és utánképzése a közlekedési hatóság engedélye alapján végezhetõ. Az iskolavezetõi, a szakoktatói és a vizsgabiztosi tevékenység az erre vonatkozó jogosultság megszerzése
alapján végezhetõ. A tanfolyami képzést, továbbképzést
és utánképzést a közlekedési hatóság ellenõrzi, illetõleg
ellátja annak szakfelügyeletét.”
(2) A Kkt.18. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
* A törvényt az Országgyûlés a 2005. december 19-i ülésnapján fogadta el.
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„(8) A (2) bekezdésben meghatározott tanfolyami képzésben az iskolavezetõ és a szakoktató, illetõleg a tanfolyami képzést követõ vizsgáztatásban a vizsgabiztos abban az esetben vehet részt, ha erre vonatkozó képesítéssel
rendelkezik és a közlekedési hatóság erre vonatkozó névjegyzékbe felvette.”
(3) A Kkt. 18. §-ának (10) bekezdése a következõ
f) ponttal egészül ki, egyidejûleg a bekezdés számozása
(11) bekezdésre változik és a paragrafus a következõ
(10) és (12) bekezdéssel egészül ki:
[(10) Az iskolavezetõt, a szakoktatót és a vizsgabiztost a
közlekedési hatóság a névjegyzékbõl törli, ha:]
„f) az iskolavezetõi, a szakoktatói és a vizsgabiztosi tevékenységre külön jogszabályban meghatározott rendelkezéseket ismételten megsérti.”
„(10) A (9) bekezdés a), h) és j) pontjában meghatározott adatok nyilvánosak.”
„(12) A (10) bekezdés f) pontjában meghatározott esetben a névjegyzékbõl való törlés határozott idõre, legfeljebb azonban öt évre történhet.”
4. § A Kkt. 20. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„20. § (1) Az e törvényben, valamint külön jogszabályban
a) meghatározott engedélyhez, bejelentési kötelezettséghez és meghatározott okmány meglétéhez kötött belföldi vagy nemzetközi közúti közlekedési szolgáltatásra
(árufuvarozásra és személyszállításra),
b) meghatározott okmány meglétéhez kötött sajátszámlás áru- és személyszállításra,
c) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális szabályok összehangolásáról szóló, 1985. december 20-i
3820/85/EGK tanácsi rendeletben és e törvényben a vezetési idõre, a megszakításra és pihenõidõre, továbbá nemzetközi közúti fuvarozást végzõ jármûvek személyzetének
munkájáról szóló 2001. évi IX. törvénnyel kihirdetett Európai Megállapodásban (AETR) a vezetési idõre, a megszakításra és pihenõidõre,
d) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrõl szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi
rendeletben és az e törvényben a menetíró készülék és tachográf korong használatára,
e) a veszélyes árut szállító közúti jármûre és annak személyzetére, az áru feladójára, átmeneti tárolójára és fogadójára, illetõleg továbbítására,
f) a gyorsan romló élelmiszerek és élõ állatok közúti
szállítására,
g) a bérelt jármûvekkel végzett közúti áruszállításra,
h) a közúti közlekedési szolgáltatási és bejelentési kötelezettséghez kötött áru- és személyszállítási, továbbá a
sajátszámlás szállítási tevékenységet végzõ jármûvek mûszaki és környezetvédelmi tulajdonságaira,
i) a nemzetközi kombinált árufuvarozásra,
vonatkozó rendelkezések megsértõi bírságot kötelesek
fizetni.
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(2) A bírságolással kapcsolatos eljárás lefolytatására – a
(11) bekezdésben meghatározott ellenõrzési jogosultsághoz igazodóan – a közlekedési hatóság, a vámhatóság, a
rendõrség és a Határõrség, a c) pontban foglaltak tekintetében a munkaügyi hatóság is (a továbbiakban együtt: eljáró
hatóság) jogosult.
(3) Az eljáró hatóság – a (7) bekezdésben meghatározott
esetben – a bírság kivetésérõl szóló elsõ fokú határozat
azonnali végrehajtását rendelheti el. A bírságolással kapcsolatos eljárásban a külön jogszabályban meghatározott
rendelkezéseket az e törvényben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.
(4) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések megsértõjével szemben 50 000 forinttól 800 000 forintig terjedõ bírság szabható ki. Az egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegét külön jogszabály határozza meg.
(5) A beszedett bírság összege az eljáró hatóságot illeti
meg.
(6) A kivetett bírság összegének megfizetése meghatározott számlaszámra történõ befizetéssel történhet. A
megfizetett bírság, illetõleg a pénzkövetelés biztosítás
összegét külön jogszabályban foglaltak szerint, az azt
megállapító határozat jogerõre emelkedéséig letétként kell
kezelni.
(7) A jármûvet a bírság, illetõleg a pénzkövetelés biztosítás megfizetéséig – az erre vonatkozó külön határozat kiadása nélkül – vissza lehet tartani.
(8) A jármû részére, a visszatartás idejére várakozó
helyet kell kijelölni és a jármû forgalmi engedélyét – az elismervény egyidejû kiállítása és jármûvezetõ részére történõ átadása mellett – a visszatartás idõtartamára el kell
venni.
(9) A jármû vezetõjét az átvétel elismerése mellett angol, német vagy orosz nyelven a külön jogszabályban foglaltak szerint írásban tájékoztatni kell a (8) bekezdés szerint kijelölt várakozási helyrõl és annak megközelítési útvonaláról, továbbá a bírságolási eljárás lefolytatásával
kapcsolatos külön jogszabályban meghatározott rendelkezésekrõl.
(10) A jármû visszatartásából eredõ, az üzembentartót
ért kárért az eljáró hatóság felelõsséggel nem tartozik.
(11) A Magyar Köztársaság területén magyar vagy külföldi rendszámú közúti jármûvel végzett tevékenységre az
(1) bekezdésben meghatározott rendelkezések megtartását
a) nemzetközi forgalomban a határõrség, a vámhatóság
és a közlekedési hatóság,
b) belföldi forgalomban a közlekedési hatóság,
c) az (1) bekezdés c) pontja tekintetében a munkaügyi
hatóság is,
d) az (1) bekezdés c)–e) pontjai tekintetében külön jogszabály alapján a rendõrség
jogosult ellenõrizni. A belföldi forgalom ellenõrzésébe a
vámhatóság is bevonható.
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(12) Amennyiben a közúti jármûvel végzett tevékenység az (1) bekezdés a)–i) pontjaiban megjelölt rendelkezéseknek a külön jogszabályban meghatározott határon történõ belépés alkalmával nem felel meg, a vámhatóság és a
Határõrség az (1) bekezdésben megjelölt bírságolási eljárás megindítása nélkül a közúti jármû belépését megtagadhatja, és errõl a Közlekedési Fõfelügyeletet haladéktalanul
értesíti.”
5. § (1) A Kkt. 29. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A közforgalom elõl elzárt magánutat a közforgalom számára megnyitni, vagy a közforgalom elõl el nem
zárt magánutat a közforgalom elõl elzárni a külön jogszabályban meghatározott módon, a magánút tulajdonosának
(kezelõjének) a kérelmére, a közlekedési hatóság engedélyével szabad. A magánút közforgalom számára való megnyitásának, illetve elzárásának tényét az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni. A bejegyzést a tulajdonosnak
(kezelõnek) kell kezdeményeznie. A külön jogszabályokban meghatározott létesítmények esetében, ahol a jogszabály a létesítmény építéséhez és mûködéséhez a közúti
megközelítés biztosítását írja elõ, a létesítmények építési,
illetve mûködési engedélyének kiadásához a megközelítõ
út közlekedési hatóság engedélyével történõ kialakítása és
közúttá történõ átminõsítése szükséges.”
(2) A Kkt. 29. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A járdák és gyalogutak építésének, korszerûsítésének és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése,
valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos közlekedési hatósági eljárás lefolytatása a kiemelt
építési hatóság – a fõvárosban a kerületi önkormányzat
jegyzõjének – hatáskörébe tartozik.”
6. § A Kkt. 29/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„29/A. § (1) A közlekedési hatóság az engedély nélküli
vagy az engedélytõl eltérõ útépítés, útmegszüntetés, elbontás esetén, illetve az engedély nélküli forgalomba helyezés esetén az építtetõt határozattal bírság megfizetésére
kötelezi.
(2) A bírság
a) az engedély nélküli útépítés, útmegszüntetés, elbontás esetén az útügyi hatósági eljárásért fizetendõ díj tízszereséig, engedélytõl eltérõ útépítés, útmegszüntetés, elbontás esetén ötszöröséig,
b) az engedély nélküli forgalomba helyezés esetén a
forgalomba helyezési eljárási díj ötszöröséig
terjedhet.
(3) A bírság ismételten kiszabható. A beszedett bírság
összege a közlekedési hatóságot illeti meg.”
7. § A Kkt. 29/B. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
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[(2) Az utak építésének, forgalomba helyezésének és
megszüntetésének engedélyezésérõl szóló külön jogszabályban meghatározott]
„b) engedélyezési eljárásokban az eljárás megindításáról a közlekedési hatóság nyolc napon belül, illetõleg
amennyiben közmeghallgatás, helyszíni szemle megtartása szükséges, az arról szóló értesítéssel egyidejûleg értesíti
az ügyfeleket – ideértve a külföldi ügyfeleket is – hirdetményi úton, továbbá közhírré tétel útján.”
8. § A Kkt. 32. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„32. § (1) Az úthálózat közutakból és a közforgalom
elõl el nem zárt magánutakból áll. A közutak országos
közutak és helyi közutak. Az országos közutak az állam tulajdonában, a helyi közutak – beleértve a kerékpárutakat
is – a települési önkormányzatok tulajdonában vannak.
Az egyéb jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságok, valamint a magánszemélyek tulajdonában álló területen lévõ utak magánutak.
Magánútnak kell tekinteni az állam vagy az önkormányzat
tulajdonában álló területen lévõ, közforgalom elõl elzárt
utat, továbbá az állam tulajdonában, valamint a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok kezelésében lévõ elsõrendû árvízvédelmi fõvonalakon a kerékpáros forgalom
számára megnyitott utat is.
(2) A közutakat az ingatlan-nyilvántartásban közútként
kell feltüntetni. Nem kell az ingatlan-nyilvántartásban
közútként feltüntetni a közparkokban elhelyezhetõ épületek megközelítéséhez és a közparkok, valamint a területükön elhelyezkedõ létesítmények parkolási igényének kielégítéséhez szükséges utakat és parkolókat, továbbá a
közparkokban levõ vagy azokon keresztülvezetõ gyalogutakat, gyalog- és kerékpárutakat, valamint kerékpárutakat.
(3) Ha az (1) bekezdésben megjelölt utak forgalmi jellege (az út jelentõsége, forgalmi terhelése és a forgalom
összetétele) megváltozik, az e törvény 29. §-a, illetve
46. §-a szerint hatáskörrel rendelkezõ közlekedési hatóság
a közút kezelõjének – magánút esetében tulajdonosának –
kérelmére a vonatkozó elfogadott terület-, illetve településrendezési eszközök szükség szerinti módosítását követõen az országos közút helyi közúttá, a helyi közút országos közúttá vagy magánúttá, a magánút helyi közúttá
minõsítésérõl határozatot hoz. Az utak tulajdonosai ezt
követõen az utak tulajdonjogának egymás javára, térítés
nélkül történõ átadásáról a változások ingatlan-nyilvántartáson való átvezetésére alkalmas megállapodást kötnek.
(4) Az e törvény 8. §-a (1) bekezdésének h) pontjában,
továbbá a 11. § (2) bekezdésében és a 34. § (1) bekezdésében, valamint más jogszabályban meghatározott, az országos közúthálózat üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére vonatkozó állami feladatok pénzügyi forrásait az
éves költségvetési törvényben fejezeti kezelésû célelõirányzatként kell megállapítani. Ennek kezelését a miniszter által alapított költségvetési szerv végzi.”
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9. § (1) A Kkt. 33. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(1) A közút kezelõi:]
„c) a helyi közutak tekintetében a helyi önkormányzat; a
koncessziós szerzõdés alapján mûködtetett helyi közutak
és mûtárgyaik tekintetében a koncessziós társaság, illetõleg a 9/B. § (2) bekezdése szerint szerzõdés alapján azzal
megbízott gazdálkodó szervezet;”
(2) A Kkt. 33. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az országos közutak kezelõinek tevékenységét a
miniszter által alapított költségvetési szerv hangolja össze,
az útkezelõi szolgáltatást finanszírozza és – az üzemeltetésre vonatkozó szerzõdésben meghatározott – szolgáltatási színvonal biztosítását ellenõrzi.”
10. § A Kkt. 36. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az igénybevételt kérõ a hozzájárulás megtagadása
miatt vagy a megállapított feltételekkel szemben, vagy ha
a közútkezelõ a hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról a rá külön jogszabályban meghatározott határidõn
belül nem nyilatkozik, a közlekedési hatósághoz fordulhat, amely az igénybevételt engedélyezheti, illetõleg a feltételeket módosíthatja.”
11. § A Kkt. 42/A. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(1) A közút kezelõjének hozzájárulása szükséges
a) külterületen a közút tengelyétõl számított ötven méteren, autópálya, autóút és fõútvonal esetén száz méteren
belül építmény elhelyezéséhez, kõ, kavics, agyag, homok
és egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez, valamint a
közút területének határától számított tíz méter távolságon
belül fa ültetéséhez vagy kivágásához,
b) belterületen – a közút mellett – ipari, kereskedelmi,
vendéglátó-ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú építmény építéséhez, bõvítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, valamint a szabályozási tervben szereplõ, közlekedési, közmûépítési területen belül nyomvonal jellegû
építmény elhelyezéséhez, bõvítéséhez.
(2) Ha a közút kezelõje a hozzájárulását megtagadja
vagy a hozzájárulás iránti kérelem elõterjesztésétõl számított 30 napon belül nem nyilatkozik, a kérelmezõ a közlekedési hatósághoz fordulhat, amely a tevékenységet engedélyezheti és feltételekhez kötheti.”
12. § A Kkt. 44. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ellenõrzési feladatok végzésére az a) pont tekintetében a rendõrség, illetve külön jogszabály alapján a Határõrség; a b), d) és
h) pontok tekintetében külön jogszabály alapján a rendõrség; a b) és e)–h) pontok tekintetében a közlekedési hatóság, illetõleg külön jogszabály alapján a Határõrség;
a c) és d) pontok tekintetében a 20. § (11) bekezdésében
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meghatározott hatóság (a továbbiakban együtt: ellenõrzõ
hatóság) jogosult. Az a) és h) pontok tekintetében a külföldi jármûvek ellenõrzését a rendõrség, a Határõrség, illetve
a közlekedési hatóság végzi. Az ellenõrzést végzõ személy
az ellenõrzési jogosultságát köteles igazolni.”
13. § A Kkt. 44. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és a § új (4)–(6) bekezdéssel egészül
ki, egyidejûleg a (4)–(5) bekezdés számozása (7)–(8) bekezdésre változik:
„(3) Az ellenõrzõ hatóság jelzésére a jármû vezetõje a
jármûvet köteles megállítani, személyazonosságát és jármûvezetési jogosultságát igazolni, a jármû és tartozékai, a
rakomány, az okmányok ellenõrzésével kapcsolatos felhívásnak eleget tenni. Az ellenõrzés során az ellenõrzõ hatóság a jármûhöz és tartozékaihoz, a rakományhoz tartozó
okmányokat a helyszínen idõlegesen elveheti, továbbá a
jármû mûszeres ellenõrzõ vizsgálatát vagy kötelezõ javítását rendeli el, amelynek a helyszínére történõ közlekedésre
a jármû vezetõjét utasíthatja. A kötelezõen elrendelt javítás elvégeztetésérõl az ellenõrzõ hatóságnak meg kell gyõzõdnie, az ezzel kapcsolatosan a hatóság részérõl felmerült
költségeket az eljáró hatóság megtérítteti a jármû üzembentartójával. A jármû vezetõjének vezetési és pihenõidejére vonatkozó – a 20. § (1) bekezdésének c) pontjában
meghatározott – elõírások megsértése esetén az ellenõrzõ
hatóság a pihenõidõ letöltését rendeli el.
(4) Ha az ellenõrzés alá vont jármû a külön jogszabályban össztömegre, tengelyterhelésre és méretre meghatározott elõírásoknak nem tesz eleget, illetve mûszaki állapota
külön jogszabály szerint balesethez vezethet, az ellenõrzõ
hatóság a jármû továbbközlekedését – ellenõrzési jegyzõkönyv kiállításával, a forgalmi engedély idõleges, elismervény átadása melletti helyszíni elvételével és várakozóhely kijelölésével is – megtiltja. Az elismervényen fel kell
tüntetni az elvett forgalmi engedély visszaadásának helyét
is. A jármû a közúti forgalomban történõ részvétellel – a
továbbközlekedés tilalmára okot adó szabálytalanságok
megszüntetéséig – a kijelölt várakozó helyet nem hagyhatja el. Ha a jármû, a hiányosságok megállapítását követõen
– az ellenõrzés helyét – nem a közúti forgalomban történõ
részvétellel hagyja el és a közúti forgalomba történõ
visszatérése egyértelmûen kizárható, az ellenõrzõ hatóság
eltekinthet a várakozó hely kijelölésétõl.
(5) A forgalmi engedély idõleges helyszíni elvételérõl
kiállított elismervény – a továbbközlekedés tilalmára okot
adó szabálytalanságok megszüntetését követõen – a forgalmi engedély átvételére és az átvétel helyére történõ
közlekedésre jogosít. A forgalmi engedély visszaadást
megelõzõen az ellenõrzõ hatóság újabb ellenõrzést végezhet.
(6) A közúti ellenõrzések során – ha a jármû üzembentartója nincs jelen – az ellenõrzõ hatóság az üzemben tartóval szemben helyszínen alkalmazott intézkedéseirõl a jármû vezetõjét is tájékoztatja.”
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14. § A Kkt. 45. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A 33. § (1) bekezdésének a) és b) pontjaiban meghatározott közútkezelõk, vagy az általuk megállapodás
alapján megbízott külön jogszabályban, illetve az éves
költségvetési törvényben meghatározott fejezeti kezelésû
elõirányzat mûködtetõjével kötött szerzõdés alapján meghatározott gazdálkodó szervezetek az úthasználati díj
megfizetésének ellenõrzése és pótdíj behajtása, valamint
az e törvényben meghatározott feladataik ellátása céljából
olyan elektronikus ellenõrzési rendszer mûködtetésére is
jogosultak, amely az érvényes matricával nem rendelkezõ
gépjármû rendszámát, áthaladásának helyét és idõpontját
az adatellenõrzést követõen rögzíti.”
15. § A Kkt. 47. §-ának h), k) és n) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[47. § E törvény alkalmazásában:]
„h) Út: a jármûvek és a gyalogosok közlekedésére, vagy
csak a jármûvek, illetve csak a gyalogosok közlekedésére
szolgáló, e célra létesített vagy kijelölt közterület, illetõleg
magánterület (közút, magánút). Magánútnak kell tekinteni
az állam vagy az önkormányzat tulajdonában álló területen
lévõ, közforgalom elõl elzárt utat is.”
„k) Az út tartozéka: a várakozóhely, pihenõhely, a vezetõoszlop, a korlát, az útfenntartási és közlekedésbiztonsági célokat szolgáló mûszaki és egyéb létesítmény, berendezés (így különösen jelzõtábla, jelzõlámpa, segélykérõ
telefon, parkolójegy kiadó automata, sorompó), a
zajárnyékoló fal és töltés, az út kezelõje által létesített hóvédõ erdõsáv, fasor vagy cserjesáv (védelmi rendeltetésû
erdõ), valamint a közút határától számított két méter távolságon belül ültetett fa, az összefüggõ üzemi gyümölcsöshöz tartozó fák kivételével, az út üzemeltetéséhez szükséges elektronikus hírközlõ eszközök és hálózatok.”
„n) Az út területe: az út határai közötti terület és a hozzá tartozó földrészlet.”
16. § (1) A Kkt. 48. §-a (3) bekezdésének a) pontja a következõ 11. alponttal egészül ki:
[(3) Felhatalmazást kap
a) a Kormány, hogy]
„11. a közúti szállítmányozási tevékenység szabályait”,
[rendeletben állapítsa meg.]
(2) A Kkt. 48. §-a (3) bekezdésének b) pontja a következõ 23. alponttal egészül ki:
[(3) Felhatalmazást kap
b) a miniszter, hogy]
„23. a közutak forgalombiztonsági szempontjai felülvizsgálatának (auditálásának) szakmai szabályait,”
[rendeletben állapítsa meg.]
17. § A Kkt. 48. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az e törvényben meghatározott díjat, pótdíjat és
bírságot – a 9/C. § (1) bekezdésében, 15. § (3) bekezdésé-
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ben és a 33. § (2) bekezdésében meghatározott díj kivételével – a fizetés elmulasztása esetén adók módjára kell behajtani.”

2. § (1) A biztosító szövetkezetekre és a szövetkezeti
formában mûködõ pénzügyi intézményekre e törvény rendelkezéseit a külön törvényekben meghatározott eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.

18. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba, egyidejûleg a Kkt. 15. §-ának (2) bekezdése és 48. §-a (3) bekezdése a) pontjának 10. alpontja hatályát veszti.

(2) A lakásszövetkezetekrõl külön törvény rendelkezik.

(2) A Kkt. 20. §-ának (4) bekezdése a törvény kihirdetését követõ 46. napon lép hatályba.

Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

3. § A szövetkezetnek és tagjainak e törvényben nem
szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári
Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.
4. § A szövetkezeteknél foglalkoztatott munkavállalók
jogaira és kötelezettségeire, valamint a munkaügyi kapcsolatokra a Munka Törvénykönyve rendelkezéseit kell
alkalmazni.
5. § A szövetkezet alapítása és mûködése során e törvény rendelkezéseitõl csak akkor lehet eltérni, ha az eltérést e törvény megengedi.

2006. évi X.
törvény
a szövetkezetekrõl*
Az Országgyûlés
– kiindulva az Alkotmány 12. §-ából, amely szerint az
állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket,
– felismerve, hogy a szövetkezeti forma nagymértékben képes társadalmi erõforrásokat mozgásba hozni, az
elkülönült gazdasági szereplõk helyzetét megerõsíteni,
közösségi szükségleteket kielégíteni, ösztönözni kívánja a
szövetkezést és állami eszközökkel támogatást kíván nyújtani a szövetkezeti mozgalom továbbfejlõdéséhez,
a következõ törvényt alkotja:

6. § A külföldi székhellyel alapított szövetkezetet – a
külön törvényben meghatározott rendelkezések szerint
Magyarországon bejegyzett fióktelepe által folytatott
üzletszerû gazdasági tevékenysége során – az e törvény
szerint alapított szövetkezetekkel azonos jogok illetik
meg, illetõleg kötelezettségek terhelik.

A szövetkezet fogalma
7. § A szövetkezet az alapszabályban meghatározott
összegû részjegytõkével alapított, a nyitott tagság és a változó tõke elvei szerint mûködõ, jogi személyiséggel rendelkezõ szervezet, amelynek célja a tagjai gazdasági, valamint más társadalmi (kulturális, oktatási, szociális, egészségügyi) szükségletei kielégítésének elõsegítése.

A szociális szövetkezet fogalma
I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A törvény alkalmazási köre

8. § (1) A szociális szövetkezet a 7. §-ban foglaltaknak
megfelelõ olyan szövetkezet,
a) amelynek célja munkanélküli, illetõleg szociálisan
hátrányos helyzetben lévõ tagjai számára munkafeltételek
teremtése, valamint szociális helyzetük javításának egyéb
módon történõ elõsegítése;
b) amely iskolaszövetkezetként mûködik.

1. § (1) Ez a törvény szabályozza a Magyar Köztársaság
területén székhellyel rendelkezõ szövetkezetek alapítását,
szervezetét, mûködését, felelõsségét, egyesülését, szétválását, gazdasági társasággá való átalakulását, jogutód nélküli megszûnését, valamint tagjainak jogait, kötelezettségeit.

(2) A szociális szövetkezetnek a nevében viselnie kell a
szociális szövetkezet megnevezést, illetve – iskolaszövetkezet esetében – az iskolaszövetkezet megnevezést.

(2) Ez a törvény szabályozza a szövetkezeti szövetségek
létesítésének szövetkezeteket érintõ szabályait.

Jognyilatkozatokkal kapcsolatos rendelkezések

* A törvényt az Országgyûlés a 2005. december 19-i ülésnapján fogadta el.

9. § (1) Az e törvényben elõírt jognyilatkozatokat és
határozatokat írásban vagy más bizonyítható módon kell a
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címzett tudomására hozni, megtenni, illetve meghozni. Ha
e törvény vagy az alapszabály valamely nyilatkozat megtételére vagy cselekmény elvégzésére határidõt nem állapít meg, a nyilatkozatot vagy a cselekményt haladéktalanul meg kell tenni, illetve haladéktalanul a címzett tudomására kell hozni.
(2) Ha az iratot postán küldték el, azt a tértivevényen
feltüntetett idõpontban, ajánlott küldemény esetében
pedig – az ellenkezõ bizonyításáig – a feladástól számított
ötödik munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek
kell tekinteni.
(3) Az alapszabály elõírhatja a tagsági jogok elektronikus iratokkal, elektronikus ügyintézés útján történõ gyakorlásának módját és feltételeit. Tilos az elektronikus ügyintézés olyan módon történõ alkalmazása, amely a tagok
számára a joggyakorlást megnehezíti, vagy ellehetetleníti.

II. Fejezet
SZÖVETKEZET ALAPÍTÁSA
A szövetkezet alapításának személyi feltételei
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(2) Az alakuló közgyûlés
a) megválasztja a levezetõ elnököt, a jegyzõkönyvvezetõt és a jegyzõkönyv két hitelesítõjét;
b) kimondja a szövetkezet megalakulását;
c) elfogadja a szövetkezet alapszabályát;
d) megállapítja, hogy a tagok az alapszabályban meghatározott részjegytõke teljesítésére kötelezettséget vállaltak;
e) megválasztja a szövetkezet ügyvezetõ elnökét vagy
igazgatóságának elnökét és tagjait;
f) megválasztja a szövetkezet felügyelõ bizottságának
elnökét és tagjait;
g) megválasztja a szövetkezet könyvvizsgálóját, ha
könyvvizsgáló mûködése a számviteli törvény vagy az
alapszabály rendelkezései szerint kötelezõ;
h) megállapítja az e), f), g) pontban említettek díjazását.
(3) Az alakuló közgyûlés a határozatait
a) egyszerû szótöbbséggel hozza, az alapszabály elfogadásához azonban valamennyi alapító tag egyetértõ szavazatára van szükség;
b) nyílt szavazással hozza meg, az igazgatóság elnökének, tagjainak (ügyvezetõ elnökének) és a felügyelõ
bizottság tagjainak megválasztása azonban titkos szavazással történik.

10. § (1) Szövetkezetet – ha törvény eltérõen nem rendelkezik – legalább hét alapító tag, részjegy jegyzésének
kötelezettségével alapíthat. Iskolaszövetkezetben a tanulókon kívül felvett tagok száma nem haladhatja meg a taglétszám tizenöt százalékát.

(4) A részjegy pénzbeli ellenértékének alapításkori
hányadát a bankszámlára történõ befizetéssel, az alapítást
követõen pedig házipénztárba vagy bankszámlára való
befizetéssel kell teljesíteni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott alapító tagok
belföldi és külföldi természetes személyek, jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok lehetnek.

12. § Az alakuló közgyûlésrõl jegyzõkönyvet kell felvenni, melyet a levezetõ elnök, a jegyzõkönyvvezetõ,
valamint a jegyzõkönyv két hitelesítõje ír alá.

(3) A jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság tagok együttesen nem haladhatják meg a taglétszám felét. Kizárólag szövetkezetek részvételével
másodlagos szövetkezet alapítható és mûködtethetõ.

13. § (1) Az alakuló közgyûlésen elfogadott alapszabályt minden tagnak alá kell írnia. Az alapszabály késõbbi
módosítását – a tagok aláírása nélkül – jegyzõkönyvbe
lehet foglalni.

(4) Szociális szövetkezetnek – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – csak természetes személy tagjai lehetnek.

(2) Az alapszabályt és annak módosítását közokiratba
vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett okiratba kell
foglalni. Ezt a szabályt kell alkalmazni a jegyzõkönyvbe
foglalt alapszabály módosítás esetén is.

(5) Iskolaszövetkezet alapításához az oktatási intézmény alapító tagsága szükséges.
(6) Természetes személyként szövetkezeti tag az lehet,
aki
a) 18. életévét betöltötte;
b) 14. életévét betöltötte és a nyilatkozata érvényességéhez rendelkezésre áll a törvényes képviselõjének hozzájáruló nyilatkozata.
(7) Tilos tagokat nyilvános felhívás útján gyûjteni.

Alakuló közgyûlés
11. § (1) A szövetkezet alapítását az alapító tagok részvételével tartott alakuló közgyûlés határozza el.

Az alapszabály
14. § (1) Az alapszabály a szövetkezet szervezetének,
mûködésének és gazdálkodásának alapokmánya.
(2) Az alapszabálynak tartalmaznia kell:
a) a szövetkezet célját;
b) a szövetkezet cégnevét, székhelyét, fõtevékenységét, továbbá azokat a tevékenységeket, amelyek végzéséhez hatósági engedélyre van szükség;
c) a részjegy névértékét, az egy tag által jegyezhetõ
részjegyek számát, a részjegytõke alapításkori nagyságát;
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d) a tagok jogait és kötelezettségeit, valamint – iskolaszövetkezet esetében – az oktatási intézmény tag és a szövetkezet kapcsolatát;
e) a tagok által biztosítandó részjegy névértékének
megfelelõ vagyoni hozzájárulást, rendelkezésre bocsátásának módját és idejét;
f) a szövetkezet szervezetét;
g) a közösségi alapra vonatkozó szabályokat;
h) a közgyûlés hatáskörét, összehívásának módját, a
szavazati jog gyakorlásának feltételeit és módját;
i) az igazgatóság létszámát, hatáskörét, az elsõ igazgatóság elnökének és tagjainak nevét és lakóhelyét (ügyvezetõ elnök választása esetén a nevét és lakóhelyét);
j) az elsõ felügyelõ bizottság elnökének és tagjainak
nevét és lakóhelyét;
k) a szövetkezet mûködésének idõtartamát, ha határozott idõre alapítják;
l) a kilépés bejelentésének feltételeit;
m) a volt taggal (örökösével, jogutódával) való elszámolás szabályait;
n) a szövetkezet képviseletének és cégjegyzésének
módját;
o) a tagfelvétel és kizárás szabályait;
p) a pótbefizetés és a tagi kölcsön feltételeit;
q) a befektetõ tagra vonatkozó szabályokat;
r) a szövetkezet és a tag gazdasági együttmûködésére
vonatkozó feltételeket;
s) mindazt, amit e törvény kötelezõen elõír.
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(5) Ha valamely tevékenység folytatását jogszabály
– ide nem értve az önkormányzati rendeletet – hatósági
engedélyhez (mûködési engedély) köti, a szövetkezet
e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti
meg, illetve végezheti.
(6) Képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály
– ide nem értve az önkormányzati rendeletet – kivételt nem
tesz, szövetkezet csak akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen közremûködõ tagjai, munkavállalói,
illetve a szövetkezettel kötött tartós polgári jogi szerzõdés
alapján a szövetkezet javára tevékenykedõk között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek megfelel.
16. § (1) Azok, akik a cégbejegyzés megtörténte elõtt
saját nevükben, de a szövetkezet javára eljártak, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a vállalt kötelezettségekért. A felelõsség kizárása vagy korlátozása harmadik személlyel szemben hatálytalan.
(2) A cégbejegyzést megelõzõen az (1) bekezdés szerint
vállalt kötelezettségekért fennálló felelõsség megszûnik,
ha a szövetkezet közgyûlése a kötelezettségvállalást utólag jóváhagyja.

Törvényességi felügyelet
17. § A szövetkezet törvényességi felügyeletét a szövetkezet székhelye szerint illetékes cégbíróság látja el, külön
törvény rendelkezései szerint.

A szövetkezet nyilvántartásba vétele
15. § (1) A szövetkezet alapítását az alapszabály elfogadásától számított 30 napon belül – bejegyzés és közzététel
céljából – be kell jelenteni a szövetkezet székhelye szerint
illetékes megyei (fõvárosi) bírósághoz, mint cégbírósághoz (a továbbiakban: cégbíróság). A szövetkezet a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtását követõen végezhet gazdasági tevékenységet.
(2) A tagok a részjegytõke alapszabályban meghatározott mértékét, de legalább harminc százalékát az alapítást
követõ 8 napon belül kötelesek befizetni, illetõleg a nem
pénzbeli hozzájárulás teljes egészét szolgáltatni kell. A
szövetkezetet csak a befizetési (szolgáltatási) kötelezettség teljesítését követõen szabad bejegyezni. Aki e kötelezettségét határidõben nem teljesíti, nem válik a szövetkezet tagjává. A cégbejegyzés során e személyt figyelmen
kívül kell hagyni.

Határozatok bírósági felülvizsgálata
18. § (1) Bármely tag kérheti a bíróságtól a szövetkezet,
illetõleg annak testületei által hozott olyan határozat felülvizsgálatát, amely e törvény rendelkezéseibe, más jogszabályba vagy a szövetkezet alapszabályába ütközik.
(2) A határozat felülvizsgálatára irányuló keresetet a
határozathozatalról való tudomásszerzéstõl számított harminc napos jogvesztõ határidõ alatt kell megindítani a szövetkezet ellen, a szövetkezet székhelye szerinti megyei
(fõvárosi) bíróságnál. A keresetindításnak – a tag kizárását
kimondó határozat esetét kivéve – nincs halasztó hatálya,
de a bíróság a határozat végrehajtását felfüggesztheti.
(3) A határozat felülvizsgálata nyomán hozott bírósági
határozat hatálya azokra a tagokra is kiterjed, akik a bírósági eljárásban nem vettek részt.

(3) A szövetkezet – külön törvényben foglalt feltételek
szerint – a cégnyilvántartásba történõ bejegyzéssel jön létre.

Szövetkezeti jogviták

(4) Ha a bíróság a szövetkezet bejegyzési kérelmét jogerõsen elutasítja, a szövetkezet köteles a gazdasági tevékenységét megszüntetni. A tagok a szövetkezet jogutód
nélküli megszûnésére irányadó szabályok szerint kötelesek helytállni.

19. § (1) Szövetkezeti jogvitának minõsül
a) a szövetkezet és tagjai – ideértve a kizárt vagy a szövetkezettõl egyébként megvált korábbi tagot is – közötti,
e minõségükbõl adódó valamennyi jogvita, valamint
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b) a tagok egymás közötti jogviszonyában az alapszabállyal kapcsolatban vagy a szövetkezet mûködésével
összefüggésben keletkezett jogvita.
(2) Amennyiben a szövetkezeti jogvita peres útra tartozik,
a) az (1) bekezdés a) pontjában említett jogvitában a
tagok meghatározott állandó vagy eseti választottbíráskodást köthetnek ki az alapszabályban;
b) az (1) bekezdés b) pontjában említett jogvitát – ha az
érintett felek legalább egyike gazdasági társaság – megállapodással, a megállapodásuk szerinti állandó vagy eseti
választottbíróság elé vihetik.

III. Fejezet
A SZÖVETKEZET ÖNKORMÁNYZATI SZERVEI
A közgyûlés
20. § (1) A szövetkezet legfõbb önkormányzati szerve
a tagok összességébõl álló közgyûlés.
(2) A közgyûlés hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály módosítása;
b) az igazgatóság elnökének és tagjainak (ügyvezetõ
elnökének), valamint a felügyelõ bizottság elnökének és
tagjainak megválasztása, visszahívása, tiszteletdíjuk megállapítása;
c) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
d) a szövetkezeti vagyon egy részének közösségi alappá történõ minõsítése, valamint döntés a közösségi alap
felhasználásának fõbb elveirõl;
e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása,
döntés az adózott eredmény felhasználásáról;
f) az alapszabályban meghatározott esetekben a tag
kizárása, illetõleg a tagot kizáró határozat felülvizsgálata;
g) döntés a szövetkezet vezetõ tisztségviselõje elleni
kártérítési per megindításáról;
h) döntés szövetkezeti szövetségbe történõ belépésrõl,
illetõleg az abból történõ kilépésrõl;
i) döntés a szövetkezet egyesülésérõl, szétválásáról,
gazdasági társasággá történõ átalakulásáról, valamint jogutód nélküli megszûnésérõl;
j) döntés a csõdeljárás iránti kérelem benyújtásáról,
valamint csõdegyezség jóváhagyásáról;
k) döntés a szövetkezet felszámolásának kezdeményezésérõl, valamint a felszámolási eljárás során kötött egyezség jóváhagyásáról;
l) döntés befektetõ tagok felvételérõl. Ennek során a
befektetõ taggal meg kell állapodni a befektetõ tagi jogviszony megszûnése esetén az elszámolás idõpontjáról és
módjáról;
m) döntés pótbefizetés elrendelésérõl;
n) a részjegyek névértékének megváltoztatása;
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o) a tagsági jogviszony megszüntetése vagy megszûnése esetén a részjegy névértékén felüli összege kifizetése
idõpontjának megállapítása, amelyet a szövetkezet egyéb
kötelezettségeire figyelemmel kell meghatározni, de a tagsági jogviszony megszûnésétõl számított 8 évnél nem
lehet hosszabb;
p) mindaz, amit törvény vagy alapszabály a közgyûlés
hatáskörébe utal.
(3) Ha a szövetkezetnél küldöttgyûlés is mûködik, a küldöttgyûlés hatáskörére vonatkozó alapszabályi rendelkezések és a (2) bekezdés i), k), l), m) és n) pontjaiban megjelölt ügyek kivételével minden más ügy eldöntését az alapszabály a küldöttgyûlés hatáskörébe utalhatja.
(4) A közgyûlést szükség szerint, de évente legalább
egyszer össze kell hívni (rendes közgyûlés).
(5) Kötelezõ a közgyûlés soron kívüli összehívása
(rendkívüli közgyûlés), ha
a) olyan ügyrõl kell határozni, amely a közgyûlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, és a késedelmes döntés a szövetkezet mûködõképességét veszélyeztetné, illetve a szövetkezet jogszabályban vagy az alapszabályban elõírt
kötelezettségének megsértésével járna;
b) a tagok legalább tíz százaléka vagy a felügyelõ
bizottság írásban, az ok megjelölésével indítványozza.
(6) A közgyûlést (küldöttgyûlést) – ha az alapszabály
eltérõ helyet nem állapít meg – a szövetkezet székhelyén
kell megtartani.
21. § (1) A közgyûlést – ha e törvény másként nem rendelkezik – az igazgatóság hívja össze.
(2) A közgyûlést (rendkívüli közgyûlést) – a napirend
közlésével – a megjelölt idõpont elõtt legalább 15 nappal,
írásban kell összehívni. Ha az alapszabály lehetõvé teszi,
a közgyûlést hirdetményi úton is össze lehet hívni, meghatározva a hirdetmény közzétételének helyét és idejét.
(3) A közgyûlési meghívónak vagy hirdetménynek tartalmaznia kell:
a) a szövetkezet cégnevét és székhelyét;
b) a közgyûlés idõpontját és helyét;
c) részközgyûlések tartása esetén az erre a körülményre
történõ utalást;
d) a közgyûlés napirendjét;
e) határozatképtelenség esetére a megismételt közgyûlés idõpontját, helyét és az eltérõ határozatképességi szabályokra vonatkozó figyelemfelhívást;
f) a közgyûlés késõbbi idõpontban történõ esetleges
folytatásának idõpontját.
(4) A közgyûlés napirendi pontjaival kapcsolatos iratokat a tagoknak meg kell küldeni.
22. § (1) A tagok legalább tíz százalékának írásbeli
indítványára bármely ügyet napirendre kell venni. Az
indítványt legkésõbb a közgyûlés megtartását 8 nappal
megelõzõen kell benyújtani az igazgatóságnak. Az így
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kiegészített napirendet a tagoknak a közgyûlés idõpontját
legalább 3 nappal megelõzõen meg kell küldeni.

egyszerû szótöbbségével hozza, a (2) bekezdésben foglalt
eltéréssel.

(2) A közzétett (kiegészített) napirenden nem szereplõ
ügyben – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a közgyûlés nem hozhat döntést.

(2) A szavazatok kétharmadát kitevõ szavazattöbbség
szükséges a 20. § (2) bekezdésének k), l), m) pontjaiban
meghatározott ügyekben, az a) pontjában foglalt határozathoz a szövetkezet összes tagja felének, de legalább a
jelenlévõk kétharmadának a szavazata szükséges, az i) és
n) pontjában foglalt határozathoz pedig a szövetkezet
összes tagja kétharmadának szavazata szükséges.

(3) A közgyûlés napirendjére javasolt ügyekre vonatkozóan az igazgatóság minden tagnak köteles felvilágosítást adni.
(4) Ha a közgyûlésen valamennyi szövetkezeti tag jelen
van és egyhangúlag hozzájárul, a közgyûlés új napirendi
pontot is felvehet a napirendre.
23. § (1) A közgyûlésre minden tagot meg kell hívni. A
tag a szövetkezet testületeitõl és vezetõ tisztségviselõitõl
felvilágosítást kérhet. A tag joga, hogy a közgyûlésen
napirendre vett ügyekkel összefüggésben indítványt
tegyen és szavazzon. A közgyûlésen minden tagnak egy
szavazata van.
(2) Nem gyakorolhatja szavazati jogát az a tag, aki az
alapszabályban elõírt, esedékes vagyoni hozzájárulását
nem teljesítette.
(3) A szövetkezettel munkaviszonyban álló személyek
képviseletét ellátó testületek, illetõleg érdekképviseleti
szervezetek képviselõi a közgyûlésen tanácskozási joggal
vehetnek részt.
24. § (1) A közgyûlés határozatképes, ha azon a szövetkezeti tagok több mint a fele jelen van.
(2) A tag képviselõ útján is gyakorolhatja tagsági jogait.
Nem lehet képviselõ az igazgatóság és a felügyelõ bizottság
elnöke vagy tagja, valamint más, az alapszabályban meghatározott tisztséget betöltõ személy, továbbá a könyvvizsgáló.
A meghatalmazást közokirattal vagy teljes bizonyító erejû
magánokirattal kell igazolni. A képviselõ a közgyûlésen
több tag képviseletére is jogosult. Az alapszabály határozza
meg az egy képviselõ által képviselhetõ tagok számát, azonban az nem haladhatja meg a szövetkezeti tagok 10%-át. Az
alapszabály erre vonatkozó rendelkezése hiányában a képviselõ egy tag képviseletére jogosult.
(3) Ha a közgyûlés határozatképtelen, a nyolc napon
belüli idõpontra, azonos napirenddel összehívott újabb
közgyûlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt közgyûlés csak az eredeti napirendre felvett kérdésekben hozhat határozatot, de nem
dönthet a 20. § (2) bekezdése a), i), k) és l) pontjaiban foglalt kérdésekrõl.
(4) Ha a közgyûlési meghívó vagy hirdetmény ezt tartalmazza, a közgyûlés határozhat arról, hogy a napirendre vett
kérdésben a közgyûlést késõbbi idõpontban folytatja. Az így
megtartott közgyûlésen más kérdés nem vehetõ napirendre.
25. § (1) A közgyûlés a határozatait – ha az alapszabály
nagyobb arányról nem rendelkezik – a jelenlévõ tagok

(3) A közgyûlés a határozatokat nyílt szavazással hozza
meg, a vezetõ tisztségviselõk és a felügyelõ bizottság tagjai megválasztására és visszahívására vonatkozó határozatok kivételével, amelyekben titkos szavazással dönt.
26. § (1) A közgyûlésrõl jegyzõkönyvet kell felvenni. A
jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell:
a) a közgyûlés megtartásának helyét, idõpontját, a
levezetõ elnök, a jegyzõkönyvvezetõ, valamint a jegyzõkönyv hitelesítésére megválasztott tagok nevét;
b) a közgyûlés határozatképességének megállapításához szükséges adatokat;
c) a közgyûlés napirendjének megállapítását, illetõleg
azoknak az ügyeknek a számbavételét, amelyeket az erre
vonatkozó indítvány ellenére nem vettek napirendre;
d) a közgyûlés által meghozott döntéseket, illetõleg a
szavazás eredményére vonatkozó adatokat;
e) a közgyûlés által elutasított javaslatokat, az ezekre
vonatkozó szavazás eredményét;
f) azokat a nyilatkozatokat, amelyeknek a jegyzõkönyvbe vételét kérték.
(2) A jegyzõkönyv mellékletét képezik a jelenléti ív,
valamint a képviseleti meghatalmazásokat tartalmazó
okiratok.
(3) A jegyzõkönyvet az alapszabályban meghatározott
módon megválasztott levezetõ elnök, a jegyzõkönyvvezetõ és a jegyzõkönyvet hitelesítõ két szövetkezeti tag
írja alá.
(4) Bármely tag betekinthet a közgyûlés jegyzõkönyvébe és saját költségére kérheti az igazgatóságtól a jegyzõkönyv kivonatának vagy másolatának a kiadását.
(5) Az alapszabály lehetõvé teheti, hogy a tagok – közgyûlés összehívása nélkül – írásban szavazzanak, ha a
döntés ilyen módon is meghozható. Ebben az esetben az
alapszabályban kell meghatározni az írásbeli szavazás
eljárási szabályait, valamint azt a módot, ahogyan a tagok
a döntésrõl és annak idõpontjáról tájékoztatást kapnak.
(6) Nem lehet írásban szavazni a 20. § (2) bekezdése
a), b), i), k), l), m) és n) pontjaiban meghatározott kérdésekben.
(7) Az (1)–(4) bekezdésben foglaltakat részközgyûlés,
illetõleg küldöttgyûlés megtartása esetén is alkalmazni
kell.
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A részközgyûlés

27. § (1) Az alapszabály közgyûlés megtartása helyett
részközgyûlések tartását írhatja elõ, ha a szövetkezeti
tagok száma az ötszáz fõt meghaladja, vagy a tagok lakóhelye, munkahelye vagy más, az alapszabályban meghatározott szempont ezt indokolja. A részközgyûlési körzeteket, valamint a részközgyûlések megtartásának helyét az
alapszabályban kell megállapítani.
(2) A különbözõ helyre és idõpontra is összehívható
részközgyûléseket azonos napirenddel kell megtartani; a
közgyûlés döntéseit a részközgyûléseken leadott szavazatok összesítésével az igazgatóság állapítja meg.
(3) Az így meghozott határozatokat a tagokkal – az
összesítést követõ 15 napon belül – az alapszabályban
meghatározott módon közölni kell.
(4) A részközgyûlésre egyebekben a közgyûlésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A küldöttgyûlés
28. § (1) Ha a szövetkezet tagjainak száma az ötszáz fõt
meghaladja, az alapszabály küldöttgyûlés mûködését
írhatja elõ. Ebben az esetben az alapszabály meghatározza
a küldötteknek a taglétszámhoz viszonyított arányát, megválasztásuk módját és megbízatásuk idõtartamát, annak
figyelembevételével, hogy a küldöttek létszáma ötvennél
kevesebb nem lehet.
(2) Részközgyûlések rendszeresítése esetében a küldöttgyûlés küldötteit a részközgyûléseken részt vevõ
tagok választják.
(3) A küldöttgyûlésen – tanácskozási joggal – a szövetkezet bármely más tagja részt vehet.
(4) A küldöttgyûlés hatáskörére és eljárására egyebekben a közgyûlésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni
azzal az eltéréssel, hogy:
a) a határozatképességhez legalább a küldöttek kétharmadának a jelenléte szükséges;
b) az írásbeli szavazás nem alkalmazható;
c) határozatképtelenség esetén 15 napon belül újabb
küldöttgyûlést kell összehívni, amelyen a határozatképesség megállapításánál az a) pontban foglaltakat kell alkalmazni.

A szövetkezet vezetõ tisztségviselõi
29. § (1) A szövetkezet vezetõ tisztségviselõi: az igazgatóság elnöke és tagjai, illetõleg az ügyvezetõ elnök.
(2) Vezetõ tisztségviselõnek csak nagykorú természetes
személy választható, ideértve a jogi személy, illetõleg jogi
személyiség nélküli gazdasági társasági tagokat a szövetkezetnél képviselõ természetes személyeket is.
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(3) A vezetõ tisztségviselõi megbízás az érintett személy által való elfogadással jön létre. A vezetõ tisztségviselõ a szövetkezet belsõ mûködése körében a szövetkezettel, illetve annak szerveivel, valamint más tisztségviselõivel kapcsolatos feladatait csak személyesen láthatja el,
képviseletnek nincs helye.
30. § Nem lehet vezetõ tisztségviselõ:
a) aki nem tagja a szövetkezetnek, illetõleg nem a jogi
személy (jogi személyiség nélküli gazdasági társaság) tag
képviselõje. Ez alól az alapszabály kivételt tehet, ha a szövetkezet fõtevékenysége különleges szakértelmet feltételezõ irányítást igényel, és ugyanakkor a szövetkezet sajátosságának megfelelõen nem különíthetõ el a demokratikus irányítás és a szövetkezeti tevékenység irányítása
(ügyvezetés);
b) akit a bíróság cselekvõképességet korlátozó vagy
kizáró gondnokság alá helyezett;
c) akit bûncselekmény elkövetése miatt jogerõsen végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek, mindaddig, amíg a
büntetett elõélethez fûzõdõ hátrányos jogkövetkezmények
alól nem mentesült;
d) akit valamely foglalkozástól jogerõs ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt, az abban megjelölt tevékenységet fõtevékenységként folytató szövetkezetnél;
e) aki olyan szövetkezetben vagy gazdasági társaságnál, amelyet a cégjegyzékbõl megszüntetési eljárás során
töröltek, a törlést megelõzõ két éven belül vezetõ tisztségviselõ volt, a törlést követõ két évig;
f) aki olyan szövetkezetben vagy gazdasági társaságnál, amelyet felszámolási eljárás folytán megszüntettek, a
felszámolást megelõzõ két évben vezetõ tisztségviselõ
volt, a felszámolás befejezésétõl számított két évig;
g) aki az alapszabályban elõírt szakmai követelményeknek nem felel meg.
31. § (1) A szövetkezet igazgatóságának elnöke és tagja,
illetõleg az ügyvezetõ elnök nem lehet egyidejûleg a felügyelõ bizottság tagja.
(2) Nem lehetnek egyidejûleg a szövetkezet igazgatóságának és felügyelõ bizottságának tagjai azok, akik egymásnak a Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozói.
(3) A közgyûlés az igazgatóság mûködésének felfüggesztése esetén kijelölheti a felügyelõ bizottság egyik tagját arra, hogy ellássa az igazgatóság ügyvezetési feladatait.
Az igazgatóság hatáskörében eljáró felügyelõ bizottsági
tag ezen idõszakban a felügyelõ bizottság munkájában
nem vehet részt.
(4) Az alapszabály az összeférhetetlenség további eseteit is meghatározhatja.
32. § A szövetkezet vezetõ tisztségviselõje nem lehet
vezetõ tisztségviselõ a szövetkezettel azonos fõtevékeny-
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séget végzõ gazdasági társaságban, szövetkezetben. Az
alapszabály ettõl eltérhet.

számú szövetkezetben az alapszabály igazgatóság helyett
ügyvezetõ elnöki tisztséget rendszeresíthet, aki az igazgatóság hatáskörében jár el.

33. § (1) A vezetõ tisztségviselõk az ilyen tisztséget betöltõ személyektõl általában elvárható gondossággal, a
szövetkezet érdekeinek elsõdlegessége alapján kötelesek
ellátni feladataikat. A jogszabályok, az alapszabály, a közgyûlés által hozott határozatok, illetõleg kötelességeik vétkes megszegésével a szövetkezetnek okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint egyetemlegesen felelnek a szövetkezettel szemben, akkor is, ha a szövetkezettel
munkaviszonyban állnak.

(2) Az igazgatóság elnökét (aki egyben a szövetkezet
elnöke) és tagjait a közgyûlés az alapszabály rendelkezése
szerint határozott idõre – de legfeljebb öt évre – választja.

(2) Nem terheli az (1) bekezdés szerinti felelõsség azt a
vezetõ tisztségviselõt, aki a határozat ellen szavazott, vagy
az intézkedés ellen tiltakozott, és tiltakozását a felügyelõ
bizottságnak bejelentette.
(3) A szövetkezet fizetésképtelenségével fenyegetõ
helyzet bekövetkeztét követõen a vezetõ tisztségviselõk
ügyvezetési feladataikat a szövetkezet hitelezõi érdekeinek elsõdlegessége alapján kötelesek ellátni. Külön törvény e követelmény vétkes megszegése esetére, ha a szövetkezet fizetésképtelenné vált, elõírhatja a vezetõ tisztségviselõk hitelezõkkel szembeni helytállási kötelezettségét.
34. § (1) Megszûnik a vezetõ tisztségviselõ megbízatása
a) a megbízatás idõtartamának lejártával;
b) a vezetõ tisztségviselõ halálával;
c) lemondással;
d) a közgyûlés általi visszahívással;
e) a tagsági jogviszony megszûnésével, kivéve, ha a
tisztség ellátásához tagsági jogviszony nem szükséges.
(2) Megszûnik a vezetõ tisztségviselõ megbízatása akkor is, ha az összeférhetetlenséget vagy kizáró okot annak
felmerülésétõl számított harminc napon belül nem szünteti
meg.
(3) A vezetõ tisztségviselõ a tisztségérõl bármikor
lemondhat. Ha a szövetkezet mûködõképessége szükségessé teszi, a lemondás legkésõbb a bejelentésétõl számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a közgyûlés az
új vezetõ tisztségviselõ megválasztásáról már e határidõ
elteltét megelõzõen döntött. A lemondás hatályának idõpontját – az elõbbi idõkereten belül – a felügyelõ bizottság
állapítja meg.
(4) A lemondás hatályossá válásáig a vezetõ tisztségviselõ köteles a halaszthatatlan döntéseket meghozni, illetve döntések meghozatalában részt venni.

Az igazgatóság
35. § (1) A szövetkezet ügyvezetését és képviseletét az
alapszabályban meghatározott létszámú, de legalább
három tagú igazgatóság végzi. Ötven fõnél kisebb taglét-

(3) Az igazgatóság elnöke és tagjai (az ügyvezetõ
elnök) tekintetében a munkáltatói jogokat a közgyûlés
gyakorolja. Az igazgatóság határozatképes, ha a tagok kétharmada, de legalább két fõ jelen van. Határozatait a jelenlévõk egyszerû többségével hozza meg. Az igazgatóság
üléseit az elnök vagy az általa megbízott igazgatósági tag
hívja össze. Az igazgatóság ügyrendjét maga állapítja
meg.
36. § (1) Az igazgatóság jogait és feladatait testületként
gyakorolja.
(2) Az igazgatóság hatáskörébe tartozik a döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket törvény vagy az alapszabály nem utal a közgyûlés vagy a felügyelõ bizottság
hatáskörébe.
(3) Az igazgatóság gondoskodik a közgyûlés összehívásáról, valamint a közgyûlési döntések elõkészítésérõl és
végrehajtásáról.
(4) Az igazgatóság köteles a tevékenységérõl, a szövetkezet vagyoni helyzetérõl, üzletpolitikájáról az alapszabályban meghatározott gyakorisággal, de legalább évente
egy alkalommal a közgyûlésnek és három havonként a felügyelõ bizottságnak beszámolni.
(5) Az igazgatóság köteles szabályzatot elfogadni a
munkáltatói jogok gyakorlásáról.

A felügyelõ bizottság
37. § (1) A közgyûlés az alapszabályban meghatározott
létszámú, de legalább három tagú felügyelõ bizottságot
hoz létre, amelynek tagjait – a (3) bekezdés kivételével
– a közgyûlés az alapszabály rendelkezése szerint határozott vagy határozatlan idõre választja.
(2) Húsz fõnél kisebb taglétszámú szövetkezetnél az
alapszabály lehetõvé teheti, hogy felügyelõ bizottság
helyett a szövetkezet egyik tagja lássa el a felügyelõ
bizottság feladatait. A felügyelõ bizottság tagjai, illetve
ennek hiányában, az ilyen feladatot ellátó szövetkezeti tag
tekintetében a 29. § (2) és (3) bekezdését, valamint a 30. §
b), c) és d) pontjában foglaltakat alkalmazni kell.
(3) Iskolaszövetkezet esetén a felügyelõ bizottságnak
tagja az oktatási intézmény, továbbá az oktatási intézmény
fenntartójának egy-egy képviselõje. A felügyelõ bizottság
egy tagját közoktatási intézményben az iskolai, kollégiumi
szülõi szervezet (közösség) jelölése alapján kell megbízni.

188

MAGYAR KÖZLÖNY

38. § (1) A felügyelõ bizottság
a) a szövetkezet szerveinek mûködésével és a gazdálkodással kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálhat, a szövetkezet irataiba betekinthet;
b) felhívhatja az igazgatóságot, hogy az a jogszabályoknak, az alapszabálynak vagy más szabályzatnak megfelelõen járjon el;
c) indítványozhatja az igazgatóság egészének vagy
egyes tagjainak a visszahívását, felelõsségre vonását,
továbbá a közgyûlés összehívását;
d) összehívhatja a közgyûlést, ha az igazgatóság nem
tesz eleget erre vonatkozó kötelességének;
e) az igazgatóság jogszabályba ütközõ vagy a szövetkezet érdekeit súlyosan sértõ mûködése esetén haladéktalanul összehívja a közgyûlést;
f) a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján véleményt nyilvánít a közgyûlés részére a szövetkezet gazdálkodásáról; e nélkül a számviteli törvény szerinti beszámoló tárgyában érvényes határozat nem hozható;
g) javaslatot tesz a közgyûlésnek a vezetõ tisztségviselõk díjazásának megállapítására;
h) büntetõ feljelentést tesz a szövetkezet vezetõ tisztségviselõje ellen.
(2) A felügyelõ bizottság határozatképes, ha a tagjainak
kétharmada, de legalább két fõ jelen van. Határozatait a
jelenlévõk egyszerû többségével hozza meg.
(3) A felügyelõ bizottság üléseit az elnök vagy az általa
megbízott tag hívja össze.
(4) A felügyelõ bizottság az ügyrendjét maga állapítja
meg.
39. § (1) A felügyelõ bizottság a vezetõ tisztségviselõktõl, a tagoktól, a munkavállalóktól a szövetkezet tevékenységérõl felvilágosítást kérhet. A felvilágosítás megadása
nem tagadható meg. Az indokolatlanul késedelmes tájékoztatásból eredõ kárért az érintett felel.
(2) A felügyelõ bizottság elnöke vagy az általa megbízott bizottsági tag a szövetkezet bármely testületének
ülésén tanácskozási joggal részt vehet.
(3) A szövetkezet testületei és vezetõ tisztségviselõi
kötelesek a felügyelõ bizottság indítványairól az alapszabályban meghatározott idõn belül határozni, illetve állást
foglalni.
(4) A felügyelõ bizottság a tevékenységérõl legalább
évente egyszer beszámol a közgyûlésnek.

A könyvvizsgáló
40. § (1) A szövetkezet közgyûlése – ha a számviteli törvény szerint könyvvizsgáló alkalmazása kötelezõ vagy az
alapszabály elõírja – határozott vagy határozatlan idõre
könyvvizsgálót választ. Megbízatásának idõtartama nem
lehet rövidebb, mint a szövetkezet számviteli törvény sze-
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rinti beszámolóját tárgyaló következõ közgyûlésig terjedõ
idõtartam.
(2) Könyvvizsgálóvá az választható, aki az erre vonatkozó jogszabályok szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet,
meg kell jelölnie azt a tagját, vezetõ tisztségviselõjét vagy
munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is
felelõs. A személyében felelõs könyvvizsgáló helyettesítésére – tartós távolléte esetére – helyettes könyvvizsgáló is
kijelölhetõ.
(3) Nem lehet a (2) bekezdés szerinti könyvvizsgáló a
szövetkezet tagja és vezetõ tisztségviselõje, valamint
ezeknek a Ptk. 685. §-ának b) pontja szerinti közeli hozzátartozója, a szövetkezet munkavállalója, továbbá valamennyien e minõségük megszûnésétõl számított 3 évig.
(4) A könyvvizsgálóval a megválasztását követõ 30 napon belül a szövetkezet igazgatósága szerzõdést köt a
könyvvizsgálói feladatok ellátására. A határidõ eredménytelen elteltével a könyvvizsgáló megválasztása hatálytalanná válik.
(5) A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a
számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat
elvégzésérõl és ennek során mindenekelõtt annak megállapításáról, hogy a szövetkezet számviteli törvény szerinti
beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a szövetkezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetérõl, mûködésének eredményérõl.
(6) A könyvvizsgáló nem nyújthat a szövetkezet részére
olyan szolgáltatást, amely az (5) bekezdés szerinti könyvvizsgálói feladata tárgyilagos és független módon történõ
ellátását veszélyeztetheti. Külön törvény határozza meg a
szövetkezet könyvvizsgálója által végezhetõ kiegészítõ
tevékenységek körét, a szolgáltatásnyújtás feltételeit és
korlátait.
(7) A könyvvizsgáló betekinthet a szövetkezet könyveibe, a vezetõ tisztségviselõktõl, a felügyelõ bizottság
tagjaitól és a szövetkezet munkavállalóitól felvilágosítást
kérhet, a szövetkezet bankszámláját, pénztárát, értékpapírés áruállományát, szerzõdéseit megvizsgálhatja.
(8) A könyvvizsgáló a mûködése során szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megõrizni.
(9) A könyvvizsgáló a közgyûlésen köteles részt venni,
és részt vehet az igazgatóság, valamint a felügyelõ bizottság ülésein.
(10) A közgyûlés a számviteli törvény szerinti beszámolóról a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül
nem hozhat döntést. A könyvvizsgáló visszahívására nem
adhatnak alapot a könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások vagy a számviteli törvény szerinti beszámolóhoz kapcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának elutasítása.
(11) Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként
tudomást szerez arról, hogy a szövetkezet vagyonának
jelentõs csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel,
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amely a vezetõ tisztségviselõk e törvényben meghatározott felelõsségét vonja maga után, köteles a közgyûlés
összehívását kezdeményezni. Ha a közgyûlés a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló errõl köteles a törvényességi felügyeletet ellátó
cégbíróságot értesíteni.
(12) A könyvvizsgáló feladataira egyebekben a könyvvizsgálói tevékenységre irányadó törvények rendelkezéseit kell alkalmazni.

A szövetkezet képviselete
41. § (1) A szövetkezetet az igazgatóság elnöke (igazgatóság hiányában: az ügyvezetõ elnök), valamint az igazgatóság tagjai képviselik harmadik személyekkel szemben, továbbá bíróságok és más hatóságok elõtt.
(2) Az igazgatóság elnökének (ügyvezetõ elnökének) és
az igazgatóság tagjának cégjegyzési joga önálló. Az igazgatóság által erre felhatalmazott munkavállalók cégjegyzésének érvényességéhez két képviseleti joggal rendelkezõ személy együttes aláírása szükséges.
(3) Az alapszabályban meghatározott esetekben a közgyûlés határozata korlátozhatja az igazgatóság képviseleti
jogát, a korlátozás harmadik személyekkel szemben
hatálytalan. A korlátozás megsértésébõl eredõ károkért az
igazgatóság tagjai a szövetkezettel szemben egyetemlegesen felelnek.

IV. Fejezet
A SZÖVETKEZETI TAGSÁGI JOGVISZONY
A tagsági jogviszony létrejötte
42. § (1) A szövetkezeti tagsági jogviszony a szövetkezet alapításakor, vagy írásbeli kérelem alapján tagfelvétellel keletkezik.
(2) Az alapszabály meghatározhatja a szövetkezet céljából következõ azon ismérveket, amelyek a tagfelvételi
kérelmek elbírálása során irányadók.
(3) A tagok felvételénél, továbbá a tagok jogainak és
kötelességeinek meghatározásánál az egyenlõ bánásmód
követelményét meg kell tartani.
(4) A tag kérelmében nyilatkozik arról, hogy a szövetkezet alapszabályában foglaltakat magára nézve kötelezõnek ismeri el és vállalja a szövetkezet céljainak megvalósításában való vagyoni és – befektetõ tag kivételével – személyes közremûködést.
43. § (1) A tagfelvételrõl – a befektetõ tag kivételével –
az alapszabályban meghatározott testület dönt, a felvételi
kérelem benyújtását követõ legközelebbi ülésén. A dön-

189

tésrõl a belépni kívánó személyt értesíteni és a közgyûlést
tájékoztatni kell. Az alapszabályban meghatározott testület a kérelem elbírálása során vizsgálja
a) a tagfelvétel e törvényben foglalt feltételeinek meglétét, valamint
b) azt, hogy a kérelmezõ képes-e részt venni a szövetkezet tevékenységében.
(2) A tagsági jogviszony – eltérõ megállapodás hiányában – a felvételrõl szóló határozat meghozatalának idõpontjára visszamenõ hatállyal jön létre akkor, ha a tag a
részjegy összegét vagy annak alapszabályban meghatározott hányadát a szövetkezet részére befizette, illetõleg nem
pénzbeli hozzájárulásként átadta. A szövetkezetbe tagként
belépni kívánó személy felvételi kérelmében más szövetkezeti tag részjegyének megvételi szándékáról nyilatkozhat, ilyenkor az 50. § (2) bekezdése szerinti részjegyet nem
kell jegyeznie.
(3) A kérelmezõ a felvételi kérelmet elutasító döntés
ellen a soron következõ közgyûléshez fordulhat.

A részjegy
44. § (1) A szövetkezeti tag vagyoni hozzájárulását,
illetve az erre vonatkozó kötelezettségvállalását a részjegy
jeleníti meg.
(2) A részjegyen fel kell tüntetni:
a) a szövetkezet nevét, székhelyét;
b) a tag nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét);
c) a tag által vállalt és teljesített vagyoni hozzájárulás
összegét;
d) a részjegy kiállításának idõpontját, és a kiállítására
jogosult személy aláírását.

A tagnyilvántartás
45. § (1) A szövetkezet a tagokról nyilvántartást vezet,
amely tartalmazza a tag nevét (cégnevét) és lakcímét
(székhelyét), a tag által teljesített vagyoni hozzájárulás
összegét, valamint a tagsági jogviszony keletkezésének és
megszûnésének idõpontját. A nyilvántartás – az ellenkezõ
bizonyításig – igazolja a tagsági jogviszony keletkezésére,
fennállására és megszûnésére vonatkozó adatokat.
(2) A nyilvántartást bárki megtekintheti, ha érdekeltségét igazolja.

A tagsági jogviszony tartalma
46. § (1) A tag alapvetõ joga, hogy
a) részt vegyen a szövetkezet tevékenységében, személyes közremûködésének, vagyoni hozzájárulásának és
egyéb érdekeltségének megfelelõen részesedjen a gazdálkodás eredményébõl;
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b) igénybe vegye a szövetkezet által a tagok részére
rendszeresített szolgáltatásokat, és élvezze a szövetkezés
egyéb elõnyeit;
c) tanácskozási és szavazati joggal részt vegyen a közgyûlésen;
d) tisztséget viseljen a szövetkezetben;
e) a vezetõ tisztségviselõktõl felvilágosítást kérjen a
szövetkezetet érintõ bármely kérdésrõl.

vagyon – külön megállapodás keretében – az iskolaszövetkezet rendelkezésére bocsátható, feltéve, hogy az iskolaszövetkezet alapító okirata szerint részt vesz a gyakorlati
képzés feladatainak az ellátásában, és ezt a célt a fejlesztési támogatás nyújtásával kapcsolatos megállapodásban
rögzítik. Az oktatási intézmény által az iskolaszövetkezet
rendelkezésére bocsátott vagyon nem minõsíthetõ az iskolaszövetkezet fel nem osztható vagyonává.

(2) A szövetkezet mûködésének irányítása és ellenõrzése során a tagokat – ha e törvény eltérõen nem rendelkezik – az általuk szolgáltatott vagyoni hozzájárulás mértékére tekintet nélkül, azonos jogok illetik meg.

50. § (1) A tagnak vagyoni hozzájárulásként az alapszabályban meghatározott számú és névértékû részjegyet kell
jegyeznie.
(2) Alapításkor és belépéskor egy részjegy jegyzése
kötelezõ, amelynek – pénzbeli hozzájárulás esetén – az
alapszabályban meghatározott hányadát, de legalább harminc százalékát az alapításkor (belépéskor) be kell fizetni,
nem pénzbeli hozzájárulás esetén pedig az egészét szolgáltatni kell.
(3) Ha a tag a részjegy névértékének megfelelõ vagyoni
hozzájárulás teljes összegét belépéskor nem szolgáltatja, a
fennmaradó részt az alapszabályban meghatározott módon
és idõpontban – de legkésõbb a belépéstõl számított egy
éven belül – köteles szolgáltatni. Alapítás esetében az egyéves idõtartamot a szövetkezet cégbejegyzésétõl kell számítani.

47. § A tag alapvetõ kötelessége, hogy
a) teljesítse a vagyoni hozzájárulását, továbbá vállalásának megfelelõen részt vegyen a szövetkezetnek és szerveinek a tevékenységében;
b) védje a szövetkezet vagyonát.
48. § (1) A tagok jogait és kötelességeit részletesen az
alapszabály tartalmazza.
(2) A tag személyes közremûködésének módját az igazgatósággal kötött tagsági megállapodás határozza meg.

A vagyoni hozzájárulás
49. § (1) A szövetkezet alapszabálya határozza meg a
tagok vagyoni hozzájárulásának azt a legkisebb mértékét,
amelynek teljesítése minden tag számára kötelezõ.
(2) A vagyoni hozzájárulás pénzbeli vagy nem pénzbeli
lehet.
(3) A nem pénzbeli hozzájárulás bármilyen forgalomképes vagyoni értékkel rendelkezõ dolog, szellemi alkotás, valamint vagyoni értékû jog – ideértve az adós által
elismert vagy jogerõs bírósági határozaton alapuló követelést is – lehet. A tag munkavégzésre vagy más személyes
közremûködésre, illetve szolgáltatás nyújtására irányuló
kötelezettségvállalását nem pénzbeli hozzájárulásként
figyelembe venni nem lehet.
(4) A nem pénzbeli hozzájárulást nyújtó tag a hozzájárulás szolgáltatásától számított öt éven át helytállni tartozik a szövetkezetnek azért, hogy a hozzájárulás megjelölt
értéke nem haladja meg a hozzájárulásnak a szolgáltatás
idején fennállott értékét.
(5) Az oktatási intézmény azt a vagyonát viheti be az
iskolaszövetkezetbe, illetve azt a vagyonát bocsáthatja az iskolaszövetkezet rendelkezésére, amellyel az alapító
okiratának megfelelõen vállalkozhat, feltéve, hogy ez nem
veszélyezteti az alapító okiratában meghatározott alaptevékenységét és ebbõl fakadó kötelezettségeinek teljesítését.
(6) Az (5) bekezdésben foglaltakon túlmenõen, ha az
oktatási intézmény a szakképzési hozzájárulás teljesítése
keretében fejlesztési támogatást kap, az ebbõl származó

51. § (1) A részjegyek névértéke csak azonos összegû
lehet. A részjegy másra – a szövetkezet tagja, valamint a
43. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a szövetkezetbe tagként belépõ személy kivételével – nem ruházható
át, és a szövetkezeti tagnak harmadik személlyel szemben
fennálló kötelezettsége miatt bírósági végrehajtás alá nem
vonható.
(2) A tag örököse (jogutóda) az e törvényben meghatározottak szerint kérheti a taggá való felvételét. Felvétel
hiányában vele el kell számolni.
(3) A tagsági jogviszony megszüntetése vagy megszûnése esetén a tagot, illetve örökösét (jogutódát), a részjegy
névértéke, valamint a tagsági jogviszony alatt keletkezett,
a részjegyre jutó saját tõke lekötött tartalékkal csökkentett
összege illeti meg, abban az esetben, ha az a veszteség
fedezésére nem került felhasználásra. A részjegy névértékének az elszámolására a tagsági jogviszony megszûnését
követõ, számviteli törvény szerinti beszámolót elfogadó
közgyûlés napjától számított 30 napon belül kerül sor. Ha
az elszámolás alapjául szolgáló összeg a névértéket meghaladja, akkor a különbözet összegét a közgyûlés által
meghatározott idõszak alatt kell kifizetni.
(4) A részjegy – a közhasznú szervezeti jogállással rendelkezõ szociális szövetkezet kivételével – a szövetkezet
adózott eredményébõl részesedésre jogosít.
Tagi kölcsön
52. § (1) A szövetkezet tagja – ha tagsági jogviszonya
legalább 1 éve fennáll – a szövetkezetnek kamatmentesen
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vagy kamat ellenében kölcsönt nyújthat (tagi kölcsön), ha
az alapszabályban meghatározott kötelezõ vagyoni hozzájárulását már teljesítette.
(2) A szövetkezet számára nyújtott tagi kölcsönt csak a
szövetkezet céljainak megvalósítására szabad felhasználni.
(3) A tagi kölcsönök együttes összege nem haladhatja
meg a saját tõke kétszeresét.
(4) Az alapszabály, valamint az igazgatóság által elfogadott szabályzat a tagi kölcsön igénybevételének lehetõségét, felhasználásának és visszafizetésének rendjét részletesen meghatározza.
53. § Tagi kölcsön nyújtása esetén a szövetkezet és a tag
közötti megállapodást közokiratba vagy teljes bizonyító
erejû magánokiratba kell foglalni.

A pótbefizetés
54. § (1) A szövetkezet veszteségének rendezése érdekében – ha az alapszabály így rendelkezik – a tagok vagyoni hozzájárulásuk arányában pótbefizetésre kötelezhetõk.
(2) Pótbefizetés elrendelésére évente legfeljebb egy
alkalommal kerülhet sor, mértéke alkalmanként nem haladhatja meg a vagyoni hozzájárulás harminc százalékát.
(3) A pótbefizetés a szövetkezet lekötött tartalékát
növeli. A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a tagok részére vissza kell fizetni; a visszafizetésre
csak a vagyoni hozzájárulás teljes befizetése után kerülhet
sor.
(4) Ha a tag a pótbefizetési kötelezettségét a közgyûlés
által megjelölt idõpontig nem teljesíti, a 61. § b) pontja
alapján a tagsági jogviszonya megszûnik.

A szövetkezet és a tag gazdasági együttmûködése
55. § (1) A szövetkezet és a tag gazdasági együttmûködését az alapszabály a szövetkezet céljaihoz igazodóan
részletesen meghatározza. Az együttmûködés megvalósulhat
a) a tagok beszerzéseinek, termékeik feldolgozásának,
értékesítésének lebonyolításában;
b) a tagok fogyasztási szükségleteinek kielégítésében
és vásárlási visszatérítés nyújtásában;
c) közös gazdálkodásban;
d) a tagok munkalehetõséghez juttatásában, szociálisan
hátrányos helyzetük egyéb módon való javításában;
e) diákok és az oktatási intézmények együttmûködésével mûködõ iskolaszövetkezetek esetén a diákok munkalehetõségeinek megteremtésében, valamint az oktatási feltételek javításában;
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f) a gazdasági együttmûködés konkrét módjához igazodó egyéb formában.
(2) Az oktatási intézmény és az iskolaszövetkezet kapcsolatának szabályozása keretében meg kell határozni az
oktatási intézmény részére végzett munka és az e tevékenységbõl származó adózott eredmény felosztása ellenõrzésének rendjét. E szabályozásnál közoktatási intézményben az iskolai, kollégiumi diákönkormányzatot és az
iskolai, kollégiumi szülõi szervezetet egyetértési jog illeti
meg.

Személyes közremûködés és munkavégzés
a szövetkezetben
56. § (1) A tagok személyes közremûködésének módozatait az alapszabály a szövetkezet sajátosságainak megfelelõen határozza meg. A személyes közremûködés történhet – a szövetkezet tevékenységéhez képest – termeléssel, termékek feldolgozásával, értékesítésre elõkészítéssel,
értékesítéssel, fogyasztással vagy egyéb tevékenységgel.
(2) Az alapszabály a személyes közremûködés egyik
módjaként munkavégzési kötelezettséget is elõírhat.
Ennek alapján a tag és a szövetkezet munkaszerzõdést,
vállalkozási vagy megbízási szerzõdést köt. A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve, a vállalkozási és megbízási jogviszonyra a Ptk. szabályait kell alkalmazni.
(3) A szövetkezeti tagsági jogviszony megszûnése – a
tag halálától eltekintve – a munkaviszonyra és a vállalkozási (megbízási) jogviszonyra nincs kihatással. A szerzõdõ felek ettõl eltérhetnek.

Juttatások és támogatások a tagok,
valamint hozzátartozóik részére
57. § (1) A szövetkezeti szolidaritás elvének megfelelõen a szövetkezet alapszabályában meg kell határozni
a természetes személy tagok, valamint hozzátartozóik
számára biztosítandó juttatások és támogatások formáit,
odaítélésének feltételeit, eljárási rendjét.
(2) A juttatások és támogatások lehetnek
a) szociális juttatások (szociális segély, lakásépítési
támogatás, gyermekneveléshez, gyógyszervásárláshoz,
betegápoláshoz nyújtott segély, keresõképtelenség esetén
biztosított segély, temetési segély, étkezési hozzájárulás,
nyugdíj-kiegészítés, üdülési támogatás);
b) oktatási támogatások (képzési-továbbképzési támogatás, szakmai és nyelvtanfolyamokon való részvétel
támogatása, ösztöndíj biztosítása);
c) kulturális támogatások (amatõr kulturális csoportok,
hagyományõrzõ együttesek tagjainak támogatása, kulturális rendezvényeken való részvétel támogatása);
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d) közmûvelõdési tevékenység támogatása (ismeretterjesztõ elõadások és kiadványok finanszírozása, szakmai
célú rendezvényeken való részvétel finanszírozása);
e) sporttevékenység támogatása (amatõr és tömegsport
rendezvények támogatása);
f) egyéb, a szövetkezet céljához igazodó támogatások
és juttatások biztosítása.

A juttatások és támogatások finanszírozása
58. § A szövetkezet az adózás utáni eredményének a
közgyûlés által meghatározott mértékében közösségi alapot képez a 71. § (2) bekezdése szerint, az 57. §-ban meghatározott juttatások és támogatások fedezete céljára.

A szövetkezet adózás utáni eredményének felosztása
59. § (1) A közgyûlés – az igazgatóságnak a felügyelõ
bizottság véleményével együtt elõterjesztett javaslata
alapján, a számviteli törvény szerinti beszámoló ismeretében – dönt az adózás utáni eredmény felhasználásáról.
(2) A közgyûlés meghatározza, hogy a szövetkezet gazdasági tevékenységébõl származó, adózás utáni eredmény
a) mekkora része jár a befektetõi részjegyek után, a
60. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen;
b) mekkora hányadát osztja szét a tagok között a szövetkezettel való gazdasági együttmûködésük arányában;
c) mekkora hányadát helyezi a lekötött tartalékon belül
elkülönített közösségi alapba;
d) mekkora hányadát osztja szét a tagok között a részjegyeik arányában;
e) mekkora hányadát fordítja egyéb célra.
(3) A közhasznú szervezeti jogállással rendelkezõ szociális szövetkezet az adózás utáni eredményét – a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen – a közhasznú céljának
megvalósítására fordítja.

A befektetõ tag
60. § (1) Ha az alapszabály lehetõvé teszi, befektetõ tag
is lehet szövetkezeti tag. A befektetõ tag felvételérõl a közgyûlés dönt. Szociális szövetkezetnek nem lehet befektetõ
tagja.
(2) A befektetõ tag pénzbeli hozzájárulás vagy a 49. §
(3) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelõ
nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával a
szövetkezetnél befektetõi részjegyet jegyez (továbbiakban: befektetõi részjegy).
(3) A befektetõ tagok száma nem haladhatja meg a szövetkezeti tagok 10%-át, a befektetõi részjegyek névértéke
pedig nem haladhatja meg a részjegytõke 30%-át.
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(4) A befektetõ tag örököse (jogutóda) az e törvényben
meghatározottak szerint kérheti a befektetõ taggá való felvételét. Felvétel hiányában vele el kell számolni.
(5) A befektetõ tagsági jogviszony megszûnése esetén a
volt befektetõ taggal, illetve örökösével (jogutódával) az
elszámolásra a tagsági jogviszony megszûnését követõen
a befektetõ tag és a szövetkezet által kötött megállapodásban foglalt idõpontban és módon kerül sor.
(6) A befektetõ tag (volt befektetõ tag; örökös; jogutód) befektetõi részjegye összege arányában jogosult a
szövetkezet gazdasági tevékenységébõl származó adózás
utáni eredményébõl részesedésre, ugyanilyen arányban
viseli a veszteséget is.
(7) A befektetõ tag jogai és kötelezettségei a tag e törvényben meghatározott jogaival és kötelezettségeivel azonosak az alábbi eltérésekkel:
a) a befektetõ tag az 50. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérõen a pénzbeli hozzájárulás teljes összegét is köteles az alapításkor (belépéskor) befizetni;
b) a befektetõ tag személyes közremûködésre nem
kötelezhetõ;
c) a befektetõ tag a befektetõi részjegyét a szövetkezeti
tagon és a szövetkezetbe tagként belépõ személyen túlmenõen befektetõ tagra, valamint a szövetkezetbe befektetõ
tagként belépõ személyre is átruházhatja.

A tagsági jogviszony megszûnése
61. § A tagsági jogviszony megszûnik, ha:
a) a tag a szövetkezetbõl kilép;
b) a tag a vagyoni hozzájárulását (pótbefizetési kötelezettségét) – az alapszabályban (közgyûlési határozatban)
meghatározott idõpontig – nem teljesítette;
c) a tag meghal (megszûnik);
d) a szövetkezet a tagot kizárja;
e) a szövetkezet átalakulással vagy jogutód nélkül
megszûnik.
62. § A kilépési szándékot az igazgatóságnak írásban
kell bejelenteni. Az alapszabályban kell meghatározni,
hogy a kilépésre vonatkozó bejelentés és a tagsági jogviszony megszûnése között milyen idõtartamnak kell
eltelnie, azonban az nem lehet hosszabb három hónapnál.
63. § (1) A szövetkezet igazgatósága kizárhatja azt a
tagot, aki – neki felróható módon –
a) a szövetkezet érdekeit sértõ vagy veszélyeztetõ
magatartást tanúsít, vagy
b) a tagsági jogviszonyból eredõ kötelezettségeinek
– az alapszabályban meghatározott idõtartam alatt – felszólítás ellenére sem tesz eleget.
(2) Az igazgatóság kizárást tárgyaló ülésére az érintett
tagot meg kell hívni. A kizárásról indoklással ellátott hatá-
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rozatot kell hozni, s azt az érintett taggal írásban is közölni
kell.
(3) A kizárásról hozott határozat ellen a tag a határozatról való tudomásszerzéstõl számított 30 napon belül a közgyûléshez fordulhat, e napirend tárgyalása során azonban
nem gyakorolhatja a szavazati jogát. A tag a közgyûlés
kizárásról hozott vagy a kizárást megerõsítõ határozatának
felülvizsgálatát a bíróságtól kérheti, a 18. §-ban foglaltak
szerint. A keresetindításnak halasztó hatálya van.
(4) A tagsági jogviszony a kizárást kimondó határozat
közlésétõl a 18. §-ban foglaltak alapján számított harminc
nap elteltével szûnik meg, kivéve, ha:
a) a határozat késõbbi idõpontot állapít meg,
b) a határozat bírósági felülvizsgálata céljából keresetet indítottak és a bíróság a kizárást kimondó határozatot
megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi,
c) a tag kérelmére a közgyûlés korábbi idõpontot állapít meg.
64. § (1) A tagsági jogviszony megszûnése esetén a volt
tag által – nem vagyoni hozzájárulásként – a szövetkezet
használatába adott vagyontárgyat kérelemre a volt tag,
illetõleg tagsági viszonyt nem létesítõ örököse (jogutóda)
részére ki kell adni, amennyiben a használatba adott
vagyontárgy még a szövetkezet rendelkezésére áll. A kiadásra az elszámolás 51. § (3) bekezdésében meghatározottak szerinti idõpontjával egyidejûleg kerül sor. Ettõl a
felek közös megegyezéssel eltérhetnek.
(2) Ha a használatba adott vagyontárgy elhasználódás
folytán már nincs a szövetkezet birtokában, a szövetkezet
ellenérték fizetésére nem köteles.
(3) A vagyontárgynak a tagsági jogviszony megszûnése
utáni használata esetén, a kiadásig terjedõ idõre a volt tag,
illetõleg tagsági jogviszonyt nem létesítõ örököse (jogutóda) részére díjat kell fizetni.
(4) A használati díj összegét a felek megállapodása
határozza meg.

V. Fejezet
A SZÖVETKEZET VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA
A szövetkezet vagyona
65. § A szövetkezet vagyona a szövetkezet saját tõkéje,
amely magában foglalja a részjegytõkét (jegyzett tõkét), a
jegyzett, de be nem fizetett tõkét, a tõketartalékot, az eredménytartalékot, a lekötött tartalékot (ezen belül a közösségi alapot), az értékelési tartalékot, valamint a tárgyév mérleg szerinti eredményét.

193

66. § (1) A szövetkezet részjegytõkéje (jegyzett tõke) a
tagok vagyoni hozzájárulásainak összege, amelyek teljesítését, illetve az erre vonatkozó kötelezettségvállalást a
tagok részére kiállított részjegyek igazolják.
(2) A részjegytõke (jegyzett tõke) alapításkori értékét az
alapszabály határozza meg.
67. § (1) A szövetkezet közgyûlése a részjegytõkén
(jegyzett tõkén) felüli vagyon egy részét a közösségi alapba helyezheti és azt a lekötött tartalékban kell nyilvántartani.
(2) A közösségi alap felhasználására vonatkozó szabályokat az alapszabályban kell meghatározni. Ennek keretében rendelkezni kell a szövetkezet jogutód nélküli megszûnése, illetõleg gazdasági társasággá való átalakulása
esetén a közösségi alap más szövetkezet, illetõleg szövetkezeti szövetség részére való átadásáról.

A szövetkezet gazdasági tevékenysége
68. § (1) A szövetkezet minden olyan tevékenységet
folytathat, amelyet törvény szövetkezet számára nem tilt.
(2) Fõtevékenységét tekintve lehet
a) tagjai számára beszerzéssel, tagjai termékeinek feldolgozásával, értékesítésével foglalkozó szövetkezet;
b) tagjai termelését elõsegítõ szövetkezet;
c) közös termelést megvalósító szövetkezet;
d) tagjai fogyasztását elõsegítõ szövetkezet;
e) tagjainak munkafeltételeket teremtõ, illetõleg szociális helyzetüket más módon javító, valamint iskolaszövetkezetként mûködõ szociális szövetkezet;
f) tagjai számára külön törvény szerint közhasznú tevékenységnek minõsülõ feladatokat ellátó, külön törvény
szerint közhasznú szervezeti jogállással rendelkezõ szociális szövetkezet;
g) a 2. §-ban említett, külön törvények hatálya alá tartozó szövetkezet.
69. § Szövetkezet csak olyan gazdasági társaság alapítója, illetõleg tagja lehet, amelyben a felelõssége nem haladja meg az általa szolgáltatott vagyoni hozzájárulás összegét.
70. § (1) A szövetkezet a tulajdonában álló és a tagok
vagy mások által használatába adott eszközökkel gazdálkodik.
(2) A szövetkezet a tartozásaiért a saját vagyonával
felel.
(3) A szövetkezeti tag a szövetkezet tartozásaiért a részjegyével (befektetési részjegyével) felel.
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A közösségi alapra vonatkozó külön szabályok

71. § (1) A közösségi alap fel nem osztható szövetkezeti
vagyonnak minõsül, amely a lekötött tartalékban van elkülönítve.
(2) A közösségi alap 58. § szerinti képzése az eredménytartalékból a lekötött tartalékba való átvezetéssel történik.
(3) A számviteli törvény szerinti tárgyévi beszámolót
elfogadó közgyûlés határozza meg, hogy a közösségi alap
rendelkezésre álló állományának hány százaléka erejéig
lehet a tárgyévet követõ évben az 57. § (2) bekezdése szerinti juttatásokat és támogatásokat teljesíteni. A beszámolónak a közgyûlés elé terjesztése elõtt az alapból történõ felhasználásra vonatkozó javaslathoz a szövetkezet
közgyûlése által felhatalmazott országos szövetkezeti szövetség nyilatkozatát be kell szerezni.
(4) Az 57. § (2) bekezdése szerint teljesített juttatások és
támogatások összegeként felhasznált közösségi alap mértékét a lekötött tartalékból az eredménytartalékba kell
átvezetni.
(5) A szövetkezet gazdasági társasággá való átalakulása
vagy jogutód nélküli megszûnése esetén – a hitelezõkkel
való elszámolást követõen – a közösségi alapot az alapszabály rendelkezése szerinti szövetkezet, vagy a szövetkezeti szövetség részére kell átadni. A (3) bekezdésben megjelölt országos szövetkezeti szövetség az alap elszámolásának helyességét és átadását a vagyonmérleg-tervezet,
illetve végelszámolási zárómérleg közgyûlés elé terjesztését megelõzõen ellenõrzi. Az átadott közösségi alap
összegét az átvevõ köteles a lekötött tartalékán belül kimutatott közösségi alapba helyezni és azt az 57. § (2) bekezdés szerint felhasználni.
(6) A közösségi alap a nyereségbõl való részesedésként,
illetõleg a tagsági viszony megszûnéséhez kapcsolódó
elszámolás során nem vehetõ figyelembe.
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(3) Nem terheli a szövetkezetet a (2) bekezdés szerint
felelõsség, ha bizonyítja, hogy a kárt mûködési körén kívül
esõ elháríthatatlan ok vagy kizárólag a tag elháríthatatlan
magatartása okozta. Ennek hiányában is mentesül a szövetkezet a kár azon részének megtérítése alól, amelyet a
tag vétkes magatartása idézett elõ.
(4) A szövetkezet nevében eljáró tag károkozása esetén
a károsulttal szemben a szövetkezet tartozik felelõsséggel.
A szövetkezet a károkozóval szembeni igényét a 73. §-ban
foglaltak szerint érvényesítheti.

A tag kártérítési felelõssége
73. § (1) A tag a szövetkezetnek okozott kárért a polgári
jog általános szabályai szerint felel, kivéve, ha a tag a
szövetkezettel fennálló munkajogviszony keretében okoz
kárt.
(2) A Munka Törvénykönyvének szabályait kell alkalmazni a munkajogviszony jellegû munkavégzéssel összefüggésben a tag által a szövetkezetnek okozott károk esetében.

VII. Fejezet
A SZÖVETKEZET SZERVEZETI VÁLTOZÁSAI
Az átalakulás közös szabályai
74. § (1) Ha e fejezet szabályai másképp nem rendelkeznek, a szövetkezet átalakulása során az alapítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(2) Átalakulásnak minõsül a szövetkezet egyesülése
(összeolvadás, beolvadás), szétválása, gazdasági társasággá átalakulása.

VI. Fejezet

(3) Összeolvadás esetében az egyesülõ szövetkezetek
megszûnnek, és vagyonuk az átalakulással létrejövõ új
szövetkezetre, mint jogutódra száll át.

FELELÕSSÉGI VISZONYOK A SZÖVETKEZET
ÉS TAGJA TEKINTETÉBEN

(4) Beolvadás esetében a beolvadó szövetkezet megszûnik, és annak vagyona az átvevõ szövetkezetre, mint jogutódra száll át.

A szövetkezet kártérítési felelõssége
72. § (1) A szövetkezet a tagjának jogellenesen okozott
kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel.
(2) A szövetkezet – vétkességére tekintet nélkül – köteles a tagjának megtéríteni azt a kárt, amely
a) a tagot a tagsági jogviszony keretében történõ munkavégzés során érte;
b) a munkahelyre szokásosan bevitt dolgokban keletkezett.

(5) Szétválás esetében a szövetkezet megszûnik, és
vagyona az átalakulással létrejövõ szövetkezetekre, mint
jogutódokra száll át.
(6) A szövetkezet átalakulásakor – törvény eltérõ rendelkezése hiányában – külön adó- és illetékfizetési kötelezettség nem keletkezik.
(7) Iskolaszövetkezet átalakulásához az oktatási intézmény vezetõjének hozzájárulása szükséges. Az oktatási
intézmény vezetõje az iskolaszövetkezet szervezeti változásához akkor járulhat hozzá, ha a változás következtében
az iskolaszövetkezetbe bevitt, illetve átengedett vagyon
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feletti rendelkezési jog továbbra is iskolaszövetkezetet
illet meg, vagy az visszakerül az eredeti jogosulthoz,
továbbá beszerzi a fenntartó egyetértését.
75. § (1) Nem alakulhat át az a szövetkezet, amely felszámolás, vagy végelszámolás alatt áll.
(2) Szövetkezet az átalakulását csak akkor határozhatja
el, ha a tagok az alapszabályban meghatározott vagyoni
hozzájárulásukat teljes egészében teljesítették.
(3) Az átalakulást a szövetkezet tagjainak legalább tíz
százaléka vagy az igazgatóság kezdeményezheti.
(4) Az átalakulással létrejövõ szövetkezet, vagy gazdasági társaság mûködését a cégbejegyzése napján kezdi
meg. Az iratokon és a megkötött jogügyletek során a
folyamatban lévõ átalakulás tényét fel kell tüntetni.
(5) Az átalakulással létrejövõ szervezet az átalakult szövetkezet általános jogutódja.
(6) Az átalakulás során a szövetkezettõl megváló tagok
a tagsági jogviszonyuk megszûnésekor kifizetett járandóság erejéig öt évig felelnek a jogelõdnek a jogutód által
nem fedezett és a tagsági jogviszonyuk megszûnése elõtt
keletkezett tartozásaiért.
76. § (1) A szövetkezet közgyûlése az átalakulásról két
alkalommal határoz.
(2) Elsõ ízben, az elõkészítõ közgyûlés az igazgatóságnak a felügyelõ bizottság álláspontját is tartalmazó elõterjesztésének megtárgyalása során megállapítja, hogy a szövetkezet tagjai egyetértenek-e az átalakulás szándékával
és felméri, hogy a tagok közül ki kíván a jogutód szervezet
tagjává (részvényesévé) válni. A közgyûlés dönt az átalakulás formájáról is.
(3) Azokat a tagokat, akik az elõkészítõ közgyûlésen
nem voltak jelen, az igazgatóság nyolc napon belül köteles
a közgyûlés határozatáról értesíteni és felhívni arra, hogy a
tudomásszerzéstõl számított tizenöt napon belül írásban
nyilatkozzanak arról, részt kívánnak-e venni az átalakulásban, illetõleg az átalakulás eredményeként létrejövõ szervezetek közül melyik szervezetben kívánnak taggá válni.
Az értesítésnek tartalmaznia kell azt a figyelmeztetést,
hogy aki a nyilatkozatot határidõben nem teszi meg, azt a
tagot az igazgatóság kizárja a tagok sorából.
(4) Ha az elõkészítõ közgyûlés egyetért az átalakulással,
kötelezi az igazgatóságot, hogy – a vagyonleltár-tervezete
alapján – meghatározott fordulónapra készítse el az átalakuló szövetkezet vagyonmérleg-tervezetét, az átalakulással létrejövõ szövetkezet, gazdasági társaság nyitó
vagyonmérleg-tervezetét, valamint megválasztja a független könyvvizsgálót. Elrendeli az átalakulás során létrejövõ
szervezet alapszabályának (alapító okiratának, társasági
szerzõdésének) elkészítését, valamint egy szabályzat-tervezet elkészítését a tagként a jogutód szervezetben részt
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venni nem kívánó személyekkel való elszámolás módjáról.
(5) Az átalakulással létrejövõ szervezet vagyonmérlegtervezete az átalakuló szövetkezet vagyonmérleg-tervezetétõl eltérhet különösen
a) az átalakulással egyidejûleg belépõ új tagok (részvényesek) vagyoni hozzájárulásával;
b) az átalakulás feltételeként meghatározott, a meglévõ
tagokat terhelõ további vagyoni hozzájárulással;
c) az átalakulással létrejövõ új szervezetben részt venni
nem kívánó tagokra jutó vagyonhányaddal.
(6) Ha az (5) bekezdésben említett két vagyonmérlegtervezet eltér egymástól, átalakulási tervet kell készíteni,
amelyben a tõkeszerkezet átrendezésének okait és megvalósításának módját fel kell tüntetni.
(7) Átalakulási terv az átalakulási döntés megkönnyítése érdekében a (6) bekezdésben foglaltaktól eltérõ esetben
is készíthetõ.
(8) Az átalakulási tervet az igazgatóság elnöke (az ügyvezetõ igazgató) írja alá.
77. § (1) A vagyonmérleg-tervezeteket a számviteli törvény szerinti beszámoló mérlegére vonatkozó módszerekkel és azzal azonos bontásban kell elkészíteni. Az átalakuló szövetkezet vagyonmérleg-tervezeteként a számviteli törvény szerinti beszámoló mérlege is elfogadható
abban az esetben, ha annak fordulónapja az átalakulásról
való második döntés idõpontját legfeljebb hat hónappal
elõzte meg.
(2) Az átalakuló szövetkezet a számviteli törvény szerinti beszámoló mérlegében kimutatott eszközeit és kötelezettségeit átértékelheti.
(3) A vagyonmérleg-tervezetek és az azokat alátámasztó vagyonleltár-tervezetek elkészítésére és az átértékelésre vonatkozó részletes szabályokat, továbbá az átalakulással létrejövõ szervezet tervezett saját tõkéjének és
jegyzett tõkéjének megállapítására vonatkozó rendelkezéseket a számviteli törvény tartalmazza.
(4) A vagyonmérleg-tervezeteket a 76. § (4) bekezdése
szerinti független könyvvizsgálóval ellenõriztetni kell. A
szövetkezet könyvvizsgálója e felülvizsgálatra nem jogosult. A vagyon értékét, a saját tõke összegét a könyvvizsgáló által megállapított értéknél magasabb értékben nem
lehet meghatározni.
(5) A jogutód szervezet cégbejegyzésétõl számított
három éven belül a (4) bekezdés alapján eljárt könyvvizsgáló nem jelölhetõ ki a jogutód szervezet könyvvizsgálójává.
78. § (1) A 76–77. §-ban említett dokumentumok elfogadásáról az átalakulás tárgyában megtartott második közgyûlés határoz. A vagyonmérleg-tervezetek fordulónapja
és a közgyûlés döntésének idõpontja között – a 77. §
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(1) bekezdésében foglalt esetet kivéve – három hónapnál
hosszabb idõ nem telhet el.

törvénynek a vállalkozások összefonódásának ellenõrzésére vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

(2) Az átalakulás elhatározásáról tájékoztatni kell a szövetkezetnél mûködõ munkavállalói érdekképviseleti szerveket.

(4) Iskolaszövetkezet csak más iskolaszövetkezettel
egyesülhet.

(3) A jogutód szervezetben tagként (részvényesként)
részt venni nem kívánó személyeket megilletõ vagyonhányadot az átalakulással létrejövõ új szervezet cégbejegyzését követõ 30 napon belül ki kell adni, kivéve, ha az érintettekkel kötött megállapodás késõbbi idõpontot jelöl meg.
79. § (1) A szövetkezet az átalakulásról hozott második
döntését követõ 8 napon belül köteles az átalakulás elhatározásáról a Cégközlönyben közlemény közzétételét kezdeményezni, amelyet két egymást követõ lapszámban
közzé kell tenni.
(2) A közleménynek tartalmaznia kell
a) az átalakuló szövetkezet nevét, székhelyét és cégjegyzékszámát;
b) a létrejövõ új szervezet formáját, nevét és székhelyét;
c) az alapszabály (társasági szerzõdés, alapító okirat)
elfogadásának napját;
d) az átalakuló szövetkezet vagyonmérleg tervezetének
és a létrejövõ új szervezet vagyonmérleg tervezetének legfontosabb adatait;
e) a létrejövõ új szervezet fõtevékenységét;
f) a létrejövõ új szervezet vezetõ tisztségviselõinek
nevét és lakóhelyét;
g) a hitelezõknek szóló felhívást.
80. § (1) Az átalakulás az átalakuló szövetkezettel
szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá.
(2) Azok a hitelezõk, akiknek az átalakuló szövetkezettel szemben fennálló, le nem járt követelései az átalakulási
döntés elsõ közzétételét megelõzõen keletkeztek, az átalakuló szövetkezettõl a döntés második közzétételét követõ
30 napos jogvesztõ határidõn belül biztosítékot követelhetnek, feltéve, hogy a jogutód szervezet saját tõkéjének
összege kevesebb, mint a jogelõd szövetkezeté volt.

Szövetkezetek egyesülése
81. § (1) Két vagy több szövetkezet külön-külön tartott
közgyûlésen elhatározhatja, hogy új szövetkezetté olvad
össze, vagy az egyik szövetkezet a másikba beolvad.
(2) Az egyesülõ szövetkezetek közös közgyûlésen állapítják meg az új szövetkezet alapszabályát, és a testületi
szervekbe – az átalakulás szabályai szerint – megválasztják a tisztségviselõket.
(3) A szövetkezetek egyesülése során a tisztességtelen
piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló

A szövetkezetek szétválása
82. § (1) A szétválás kezdeményezését követõen az
igazgatóság köteles harminc napon belül összehívni a szövetkezet szétválását elõkészítõ közgyûlést.
(2) Az elõkészítõ közgyûlésen döntenek a tagok a szétválás módjáról és arról, ki, melyik szövetkezethez akar tartozni.
83. § Az elõkészítõ közgyûlésen tett, illetve az írásbeli
nyilatkozatok alapján az igazgatóság köteles vagyonmegosztási javaslatot készíteni, amelyet a felügyelõ bizottsággal és a független könyvvizsgálóval kell véleményeztetnie.
84. § (1) A szétválással létrejövõ szövetkezetek a szétválás elõtt keletkezett kötelezettségekért – valamennyi
hitelezõ hozzájárulásával kötött megállapodás hiányában – az egymás közötti vagyonmegosztás arányában
felelnek. Ha a kötelezettség a szétválást követõen merül
fel, a jogutód szövetkezetek felelõssége egyetemleges.
(2) Iskolaszövetkezet szétválása esetén a létrejövõ szövetkezetek akkor mûködhetnek tovább iskolaszövetkezetként, ha megfelelnek az e törvényben, valamint külön jogszabályban foglaltaknak.

A szövetkezet gazdasági társasággá való átalakulása
85. § (1) A szövetkezet – a közhasznú szervezeti jogállással rendelkezõ szociális szövetkezet kivételével – korlátolt felelõsségû társasággá vagy részvénytársasággá alakulhat át.
(2) Ha iskolaszövetkezet kíván gazdasági társasággá
átalakulni, a közoktatási intézmény által bevitt, illetve
átengedett vagyon tekintetében be kell szerezni a fenntartó
egyetértését.
(3) Az igazgatóság köteles az elõkészítõ közgyûlés elé
olyan indítványt terjeszteni, amely
a) tájékoztatást ad az átalakulással elérni kívánt gazdasági célról, az ahhoz szükséges eszközökrõl, a szövetkezeti tagok és a munkavállalók jövõbeni helyzetérõl;
b) javaslatot tartalmaz a választott társasági formára;
c) ismerteti az indítványozók és az igazgatóság álláspontját.
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86. § Szövetkezetnek korlátolt felelõsségû társasággá
történõ átalakulása esetén az átalakulási határozatnak tartalmaznia kell:
a) az átalakulást kezdeményezõ szövetkezet és a létrejövõ társaság nevét, székhelyét,
b) az átalakuló szövetkezet vagyonmérlegét,
c) a társaság vagyonának, illetõleg jegyzett tõkéjének
értékét,
d) a társasági szerzõdés lényegi tartalmát,
e) az átalakulás idõpontját,
f) a társaság vezetõ tisztségviselõinek nevét és lakóhelyét, valamint
g) az egyes tagokat megilletõ törzsbetét összegének
meghatározását.
87. § (1) Szövetkezetnek részvénytársasággá történõ
átalakulása esetén az átalakulási határozatnak a 86. §
a)–c), valamint e)–f) pontjaiban foglaltakon kívül tartalmaznia kell:
a) a szövetkezet vagyonmérlege alapján az egyes tagok
vagyoni hozzájárulására jutó saját tõke értékét és az annak
megfelelõ részvény névértékét;
b) a részvények számát, névértékét;
c) az egyes részvényfajták ismertetését;
d) az alapszabály lényegi tartalmát;
e) a felügyelõ bizottság tagjainak nevét és lakóhelyét,
valamint a könyvvizsgálónak az adatait.
(2) A szövetkezet átalakulásával létrejövõ részvénytársaság csak zártkörûen alapítható.
88. § Ha a szövetkezet gazdasági társasággá alakul át, az
átalakulás során a gazdasági társaságokról szóló törvénynek a pénzbeli hozzájárulás arányára és összegére
vonatkozó elõírásai nem alkalmazhatók. Egyebekben az
átalakulásra a gazdasági társaságokról szóló törvényt kell
alkalmazni.
89. § Az átalakulással megszûnõ szövetkezet azon tagjaival, akik nem kívánnak a létrejövõ gazdasági társaság
tagjaivá válni, e törvény szabályai szerint el kell számolni.

Az átalakulás cégbejegyzése utáni feladatok
90. § (1) A jogutód szervezet (szervezetek) cégbejegyzésével egyidejûleg – beolvadás esetében az átvevõ szövetkezet kivételével – a jogelõd szövetkezetet törölni kell
a cégnyilvántartásból.
(2) Az átalakulással létrejövõ szervezetek cégbejegyzését követõ kilencven napon belül mind a jogelõdre, mind a
jogutódra vonatkozóan a cégbejegyzés napjával végleges
vagyonmérleget kell készíteni. A végleges vagyonmérlegre vonatkozó részletes szabályokat a számviteli törvény
tartalmazza.
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A SZÖVETKEZET MEGSZÛNÉSE
91. § A szövetkezet a cégjegyzékbõl való törléssel
szûnik meg.
92. § (1) A szövetkezet megszûnik, ha
a) az alapszabályban meghatározott idõtartam eltelt;
b) a közgyûlés elhatározza a jogutód nélküli, vagy jogutódlással való megszûnését;
c) tagjainak száma az e törvényben meghatározott
szám alá csökken és hat hónapon belül nem jelentenek be
megfelelõ számú új tagot a cégbíróságon;
d) a cégbíróság megszûntnek nyilvánítja;
e) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen, az iskolaszövetkezet megszûnik, illetve az alapszabály rendelkezései szerint szövetkezetté alakul át, ha
a) az oktatási intézmény megszûnik, vagy az oktatási
intézmény kilép az iskolaszövetkezetbõl, és a megszûnéstõl vagy kilépéstõl számított hat hónapon belül nem lép be
tagként másik oktatási intézmény,
b) a nem tanuló hallgató tagok száma tartósan, legalább
egy tanítási évig a taglétszám tizenöt százaléka fölé emelkedik.
93. § (1) Ha a szövetkezet jogutód nélkül szûnik meg, a
felszámolás miatti megszûnés kivételével – törvény eltérõ
rendelkezése hiányában – végelszámolásnak van helye.
(2) A szövetkezet végelszámolására a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló
2006. évi V. törvény irányadó, a (3) bekezdésben foglalt
eltéréssel.
(3) A cégbíróság által kirendelt végelszámoló, illetõleg
a végelszámoló szervezet nevében eljáró személy
(a továbbiakban együtt: végelszámoló) csak az lehet, aki
megfelel a vezetõ tisztségviselõk összeférhetetlenségére
és a szakmai követelményekre vonatkozó szabályoknak.
94. § (1) A felszámolási eljárás, illetõleg a végelszámolás befejezése után fennmaradó vagyoni eszközöket, a
71. § (5) bekezdésében foglalt kivétellel, a tagok és befektetõ tagok között – vagyoni hozzájárulásuk arányában – fel
kell osztani, és részükre ki kell fizetni a csõdeljárásról és a
felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben,
valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és
a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényben foglalt
határidõk betartásával.
(2) Ha iskolaszövetkezet szûnik meg jogutód nélkül
– az oktatási intézmény által az iskolaszövetkezet rendelkezésére bocsátott vagyon az oktatási intézményt illet
meg.
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(2) Az érintett szövetkezeti szövetség és az országos
szövetség az érintett miniszternél jogszabályok meghozatalát kezdeményezheti.

95. § (1) A szövetkezetek – mind a maguk, mind a szövetkezeti tagok érdekeinek védelme, közös tevékenységük
anyagi eszközökkel történõ elõmozdítása érdekében –
területi vagy szakmai alapon szervezõdõ, illetõleg országos érdekképviseleti szerveket hozhatnak létre.

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

(2) Az országos érdekképviseleti szervek létrehozhatják
a magyar szövetkezeti mozgalom közös, országos érdekképviseleti szervét.

A szövetkezeti üzletrészekkel kapcsolatos
rendelkezések

(3) A szövetkezeti érdekképviseleti szervekre az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben foglalt rendelkezéseket kell megfelelõen alkalmazni.
(4) Az országos érdekképviseleti szervek a nemzetközi
szervezetekben is képviselik az érintett magyar szövetkezeteket.
96. § (1) A szövetkezeti érdekképviseleti szervek tevékenységi körébe tartozik
a) szövetkezetek alapításának és mûködésének támogatása;
b) a szövetkezetek integrációs, területi, regionális vagy
szakmai szempontok szerint történõ együttmûködésének
elõmozdítása;
c) a szövetkezetek bel- és külföldre irányuló gazdasági
tevékenységének elõsegítése;
d) tanácsadás és oktatás a szövetkezetek, illetve azok
tagjai részére, elsõsorban gazdasági, pénzügyi és jogi kérdésekben;
e) feladataikhoz kapcsolódva oktatási létesítmények
alapítása, támogatása, ismeretterjesztõ tevékenység folytatása, folyóiratok és egyéb kiadványok útján;
f) a szövetkezetek szociális jellegû tevékenységének
anyagi eszközökkel való támogatása;
g) kapcsolattartás, együttmûködés hasonló célú bel- és
külföldi szervezetekkel, illetve ezek támogatása;
h) a szövetkezeti tevékenység egyes területeinek kutatása.
(2) A szövetkezeti érdekképviseleti szervek, illetõleg az
általuk alapított országos szövetség szolidaritási alapot
hozhatnak létre az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységek anyagi feltételeinek biztosítása érdekében.
97. § (1) A szövetkezeteket vagy azok tagságát érintõ
javaslatoknak a Kormány vagy az Országgyûlés elé terjesztése elõtt ki kell kérni az érintett szövetkezeti szövetség és a szövetkezeti szövetségek által alapított országos
szövetség (a továbbiakban együtt: szövetség) véleményét.
Ha a szövetség nem ért egyet a javaslattal, a véleményeltérést a Kormánynak, illetve az Országgyûlésnek be kell
mutatni.

X. Fejezet

98. § (1) Az e törvény hatálybalépése elõtt alakult szövetkezeteknél még meglévõ szövetkezeti üzletrészek
– a szövetkezet közgyûlése döntésének megfelelõen –
a 99–101. §-ban foglaltak alapján megszûnnek, illetõleg
2007. május 1-jei hatállyal a 102. §-nak megfelelõ összegû
befektetõi részjeggyé, átalakított befektetõi részjeggyé
alakulnak át. Errõl az üzletrész tulajdonosokat a szövetkezet köteles 60 napon belül írásban tájékoztatni.
(2) A szövetkezet közgyûlése az (1) bekezdésben említett döntésében a 99–101. §-ban meghatározottak közül
több választási lehetõséget is felajánlhat az üzletrész tulajdonosoknak.
(3) A szövetkezet közgyûlése az (1) bekezdésben említett döntést a törvény hatálybalépésétõl számított 90 napon
belül megtartott közgyûlésen köteles meghozni.
(4) A szövetkezeti üzletrész tulajdonosa a szövetkezet
közgyûlése által felajánlott lehetõségekbõl választ.
99. § (1) A szövetkezet közgyûlése az üzletrész tulajdonosoknak felajánlhatja, hogy a szövetkezeti üzletrészt
2007. április 30-ig a 102. § szerinti árfolyamon, de legfeljebb annak névértékén szövetkezeti tag tulajdonos esetén – a vele a 20. § (2) bekezdése l) pontjában említett megállapodás alapján – befektetõi részjeggyé, nem szövetkezeti tag tulajdonos esetén pedig átalakított befektetõi
részjeggyé alakítja át azzal, hogy az így keletkezett befektetõi részjeggyel a tagsági jogviszony megszûnése esetén
az alapszabályban meghatározott idõpontban kell elszámolni, amelynek meghatározásánál a szövetkezet egyéb
kötelezettségeire is figyelemmel kell lenni, de a kifizetés a
tagsági jogviszony megszûnésétõl számított 8 évnél nem
lehet hosszabb.
(2) A szövetkezet közgyûlése az üzletrész tulajdonosoknak felajánlhatja, hogy a szövetkezeti üzletrészt
– 2007. április 30-ig – a tulajdonában álló részvényekre,
korlátolt felelõsségû társasági üzletrészekre elcseréli, a
gazdasági társaságokról szóló törvény szabályainak figyelembevételével.
100. § A szövetkezeti üzletrész úgy is megszûnhet,
hogy azt a tulajdonos – 2007. április 30-ig – a szövetkezet
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közösségi alapja javára ajánlja fel. Ebben az esetben az üzletrész volt tulajdonosa nem szövetkezeti tagként is jogosult a közösségi alapból finanszírozott támogatások igénybevételére. A szövetkezet 60 napon belül köteles a felajánlás elfogadását írásban visszaigazolni. A támogatás igénybevételének idõtartamát az üzletrész volt tulajdonosa és az
igazgatóság között kötött megállapodás határozza meg.
101. § (1) Ha a tulajdonos 2007. április 30-ig nem élt a
99–100. §-ban foglalt, közgyûlés által felajánlott lehetõségekkel, az üzletrésze 2007. május 1. napjával átalakított
befektetõi részjeggyé alakul át.
(2) Az átalakított befektetõi részjegy a szövetkezetbõl
annak mûködése során nem vonható ki, azonban örökölhetõ, a szövetkezetre, szövetkezeti tagra átruházható. Átruházás esetén a szövetkezetet, bármely más tagot ebben a
sorrendben elõvásárlási jog illeti meg. Az átalakított
befektetõi részjeggyel kapcsolatos elõvásárlási jog szabályait az alapszabályban kell meghatározni azzal, hogy az
elõvásárlásra jogosultak az átalakított befektetõi részjegy
értékesítésére vonatkozó szándéknak a szövetkezethez
történõ bejelentésétõl számított 30 napon belül gyakorolhatják az elõvásárlási jogukat.
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rás alatt, továbbá elfogadja a térítésmentes átadásra vonatkozó ajánlatot. Az e bekezdés szerinti tulajdonszerzés
mentes az adó-, illeték- és járulékfizetés alól.
(3) A szövetkezet a (2) bekezdés szerint megszerzett
üzletrészét köteles bevonni és fel nem osztható vagyonként kezelni, e törvény szerinti alapszabály-módosításával
egyidejûleg az üzletrészek szövetkezet nyilvántartásában
szereplõ névértékének megfelelõ összeget a közösségi
alapba helyezni.
105. § (1) A szövetkezet által megszerzett üzletrészt,
átalakított befektetõi részjegyet a szövetkezet a soron
következõ közgyûlés határozatával bevonja.
(2) A közösségi alapba kell helyezni
a) a közösségi alap javára felajánlott, megszûnt üzletrész névértékének összegét;
b) a visszavásárolt, megszûnt üzletrész névértéke és
visszavásárlási értéke közötti különbözet összegét.

Már mûködõ szövetkezetekre vonatkozó rendelkezések

(3) Az átalakított befektetõi részjegyek szövetkezeti
tagsági viszonyt nem keletkeztetnek. Az átalakított befektetõi részjegy a befektetõi részjegyre vonatkozó szabályok
szerint jogosít az adózás utáni eredménybõl részesedésre
és ugyanilyen módon viseli a veszteséget is.

106. § (1) E törvény hatálybalépésekor már mûködõ,
bejegyzett szövetkezetek az alapszabályukat 2007. június 30-ig kötelesek e törvény rendelkezéseinek megfelelõen módosítani vagy az átalakulás szabályai alapján gazdasági társasággá átalakulni. Az alapszabály módosítása
során a 14. § (2) bekezdésének i) és j) pontját nem kell
alkalmazni.

102. § A 99–101. § alkalmazásában a szövetkezeti
üzletrész árfolyamértékét a közgyûlés határozza meg. Az
árfolyamérték nem lehet alacsonyabb, mint a közgyûlés
határozatát megelõzõ 12 naptári évben alkalmazott, a
szövetkezet által visszavásárolt üzletrészek árfolyamának
súlyozott számtani átlaga.

(2) E törvény hatálybalépésekor már mûködõ, bejegyzett szövetkezetekre e törvény rendelkezéseit az alapszabályuk e törvény szabályainak megfelelõ módosításától
– de legkésõbb 2007. július 1-jétõl – kezdõdõen kell alkalmazni.

103. § (1) Az üzletrészek befektetõi részjeggyé átalakítása esetén a befektetõ tagok számával és a befektetõ
részjegyek értékével a 60. § (3) bekezdésében meghatározott mérték túlléphetõ.
(2) Az átalakított befektetõi részjegyek értékét és tulajdonosaik számát a 60. § (3) bekezdésében meghatározott
mértékek számításánál figyelmen kívül kell hagyni.
104. § (1) A Szövetkezeti Üzletrészhasznosító Kft.
tulajdonában lévõ mezõgazdasági szövetkezeti üzletrészeknek az ÁPV Rt. hozzárendelt vagyonába kerülése esetén a szövetkezetekrõl szóló 1992. évi I. törvény
56. §-ának (2) bekezdésében foglalt rendelkezés nem
alkalmazható.
(2) Az ÁPV Rt. a hozzárendelt vagyonába került mezõgazdasági szövetkezeti üzletrészeket térítés- és tehermentesen 2006. március 31-éig átadja annak a szövetkezetnek,
amely az üzletrészt kibocsátotta, feltéve, hogy a szövetkezet nem áll csõd-, felszámolási vagy végelszámolási eljá-

(3) Azoknál a szövetkezeteknél, amelyek üzletrésztõkével rendelkeznek, az (1) bekezdés szerinti alapszabály módosítására az üzletrésztõke megszûnését követõen kerülhet sor.
(4) Az e törvény szabályai szerint létesülõ szövetkezetek számára rendelkezésre álló – külön jogszabályok által
meghatározott – kedvezmények a már mûködõ szövetkezeteket az (1) bekezdés szerinti alapszabály módosítástól,
illetõleg 2007. július 1-jétõl kezdõdõen illetik meg.
(5) Az e törvény hatálybalépése elõtt már mûködõ szövetkezetek az alapszabály módosítása keretében rendelkeznek az e törvény hatálybalépése elõtt elkülönített fel
nem osztható szövetkezeti vagyon felhasználásáról, valamint arról, hogy azt a közösségi alapba helyezik, vagy a
lekötött tartalékon belül – egyéb célra – elkülönítetten
mutatják ki.
(6) Az e törvény hatálybalépése elõtt már mûködõ szövetkezeti szövetségek a létesítõ okiratuk módosítása keretében rendelkeznek az e törvény hatálybalépése elõtt megszûnõ vagy gazdasági társasággá átalakuló szövetkezetek-
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tõl kapott, fel nem osztható szövetkezeti vagyon felhasználásáról, valamint arról, hogy azt a közösségi alapba
helyezik vagy a lekötött tartalékon belül – egyéb célra – elkülönítetten mutatják ki.
(7) A szövetkezetekrõl szóló 1992. évi I. törvény, valamint az új szövetkezetekrõl szóló 2000. évi CXLI. törvény
alapján alakult másodlagos szövetkezetekre nem vonatkozik a 10. § (3) bekezdésének második mondata mûködésük ideje alatt.
(8) A szövetkezetekrõl szóló 1992. évi I. törvény alapján mûködõ szövetkezeteknél a részjegy, befektetõi részjegy, átalakított befektetõi részjegy névértékén felül, az
ezekre jutó saját tõke lekötött tartalékkal csökkentett és a
veszteség fedezésére be nem vont azon összegét, amely a
szövetkezet e törvénynek megfelelõ alapszabály-módosítása elõtt keletkezett, a szövetkezet lekötött tartalékába
kell helyezni.

XI. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Hatálybalépés
107. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ hatodik hónap elsõ napján lép
hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követõen alapított szövetkezetekre, valamint a hatálybalépésekor már
mûködõ és a 106. § (1) bekezdésének megfelelõen alapszabályukat módosító szövetkezetekre kell alkalmazni.
(2) A törvény 104. §-a a kihirdetését követõ 3. napon,
109. §-a és 113. § (2) bekezdése a kihirdetést követõ hónap
elsõ napján lép hatályba.
(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
szabályozza e törvény keretei között – a (4) bekezdésben
foglaltak figyelembevételével – a szociális szövetkezetekre, a közoktatási intézmény tag részvételével mûködõ
iskolaszövetkezetekre, valamint a közösségi alapból nyújtott támogatásokra vonatkozó részletes szabályokat.
(4) A közoktatási intézményi tag részvételével mûködõ
iskolaszövetkezet esetén az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály az iskolaszövetkezet tagságával,
tagsági jogviszonyával, vagyoni hozzájárulásával, szervezeti felépítésével, illetve gazdálkodásával kapcsolatosan
az általános szabályoktól eltérõ szabályokat állapíthat
meg.

Módosuló jogszabályok
108. § A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény 38. §-a helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
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„38. § A szövetkezet az alapszabályban meghatározott
összegû részjegytõkével alapított, a nyitott tagság és a változó tõke elvei szerint mûködõ, jogi személyiséggel rendelkezõ szervezet, amelynek célja a tagjai gazdasági, valamint más társadalmi (kulturális, oktatási, szociális, egészségügyi) szükségletei kielégítésének elõsegítése.”
109. § A szövetkezetekrõl szóló 1992. évi I. törvény
a) 81. §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„(2) Az elõkészítõ közgyûlés a jelenlévõ tagok kétharmados szótöbbségével dönt az indítványban tárgyalt kérdésrõl.”
b) 83. §-a (3) bekezdésének elsõ mondata helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„Az átalakulási közgyûlés a jelenlévõ tagok kétharmados szótöbbségével dönt a szövetkezet átalakulásáról.”
c) 89. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi
rendelkezések lépnek:
„b) más szövetkezettel egyesül, abba beolvad, szétválik
vagy gazdasági társasággá alakul át.”
110. § A közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi
CLVI. törvény 2. §-ának (1) bekezdése az alábbi g) ponttal
egészül ki:
(Közhasznú szervezetté minõsíthetõ a Magyarországon
nyilvántartásba vett)
„g) közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezet.”
111. § A munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi
LXXV. törvény 1. §-ának (4) bekezdése az alábbi d) ponttal egészül ki:
„d) a szövetkezet tagjának a szövetkezet részére kifejtett személyes közremûködése, ha a tag a személyes közremûködést vállalkozási vagy megbízási szerzõdés alapján
teljesíti.”

Hatályukat vesztõ jogszabályok
112. § 2007. július 1-jén hatályát veszti
a) a szövetkezetekrõl szóló 1992. évi I. törvény;
b) a szövetkezetekrõl szóló 1992. évi I. törvény módosításáról szóló 1996. évi XXXII. törvény 9. §-a;
c) a szövetkezetekrõl szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépésérõl és az átmeneti szabályokról rendelkezõ
1992. évi II. törvény;
d) az új szövetkezetekrõl szóló 2000. évi CXLI. törvény;
e) az új szövetkezetekrõl szóló 2000. évi CXLI. törvény módosításáról rendelkezõ 2003. évi CV. törvény;
f) e törvény 110. §-a;
g) az állam vállalkozói vagyonára vonatkozó törvényekkel összefüggõ jogszabályok módosításáról szóló
1992. évi LV. törvény 8. § (4) bekezdése;
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h) a szövetkezetekrõl szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépésérõl és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi
II. törvény módosításáról szóló 1992. évi VI. törvény;
i) a szövetkezetekrõl szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépésérõl és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi
II. törvény módosításáról szóló 1992. évi L. törvény;
j) a szövetkezetekrõl szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépésérõl és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi
II. törvény módosításáról szóló 1993. évi XIX. törvény;
k) a földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló
1993. évi II. törvény módosításáról szóló 1993. évi
CXVI. törvény 2. § (2) bekezdése;
l) a kárpótlás iránti kérelmek benyújtásának határidejérõl és az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul
okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi
XXV. törvény módosításáról szóló 1994. évi II. törvény
6. § (2) bekezdése;
m) a szövetkezetekrõl szóló 1992. évi I. törvény módosításáról szóló 1994. évi XLIV. törvény;
n) a szövetkezetekrõl szóló 1992. évi I. törvény módosításáról szóló 1994. évi C. törvény;
o) a védett természeti területek védettségi szintjének
helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény 9. § (1) bekezdése;
p) a szövetkezetekrõl szóló 1992. évi I. törvény módosításáról szóló 1996. évi XXXII. törvény;
r) a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról
szóló 1996. évi CXII. törvény 237. § (1) és (2) bekezdése;
s) a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló
1997. évi LXVI. törvény 107. § (1) bekezdésének g) pontja;
sz) a földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló
1993. évi II. törvény módosításáról szóló 1999. évi
XLIX. törvény 14. § (6) bekezdésének d) és e) pontja;
t) a földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló
1993. évi II. törvény módosításáról szóló 2001. évi
CXVIII. törvény 7. § (2) bekezdése;
u) egyes pénz- és tõkepiaci tárgyú törvények módosításáról szóló 2002. évi LXIV. törvény 291. §-a;
v) a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról
szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról szóló
2003. évi XXXIX. törvény 53–54. §-ai;
x) az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 40. §-a és
58. §-a;
y) a befektetõk és a betétesek fokozott védelmével kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2004. évi
XXII. törvény 32–33. §-ai;
z) a lakásszövetkezetekrõl szóló 2004. évi CXV. törvény 59. §-a;
zs) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
189. §-ának 8. pontja.
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113. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az iskolaszövetkezetekrõl szóló 159/2001.
(IX. 12.) Korm. rendelet.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt kormányrendelet elõírásai felsõfokú oktatási intézmény tag részvételével mûködõ iskolaszövetkezetekre nem alkalmazhatóak.

Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2006. évi XI.
törvény
az állattenyésztésrõl szóló
1993. évi CXIV. törvény módosításáról*
1. § Az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) 3. §-a a következõ 29. ponttal
egészül ki:
[E törvény alkalmazásában]
„29. Spermatároló központ: olyan létesítmény, amelyben forgalmazás és felhasználás céljára mesterséges termékenyítési engedéllyel ellátott apaállattól származó spermát kezelnek és raktároznak.”
2. § Az Átv. 11. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A védett õshonos, jelentõs genetikai értéket képviselõ fajtáknak az eredeti állapotukban történõ megõrzése
nemzeti érdek és állami feladat, melynek végrehajtásáról a
minisztérium – a környezetvédelemért felelõs minisztérium, a tenyésztési hatóság, más szervek, valamint szakmai szervezetek bevonásával – gondoskodik.”
3. § Az Átv. 17. § f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A tenyésztési hatóság az állattenyésztés hatósági feladatainak keretében]
„f) felkérés alapján közremûködik az elismeréshez kötött tevékenységekre irányuló kérelmek elbírálásában;”
4. § Az Átv. 18. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

* A törvényt az Országgyûlés a 2005. december 19-i ülésnapján
fogadta el.
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[A 17. § a) pontja alapján a tenyésztési hatóság engedélyezi]
„a) mesterséges termékenyítõ állomás, valamint spermatároló központ üzemeltetését;”
5. § Az Átv. 20. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A tenyésztõ szervezet elismerésére irányuló eljárást 6 hónapon belül kell lefolytatni, amely határidõt az
eljáró szerv vezetõje egyszer 6 hónappal meghosszabbíthat.”
6. § Az Átv. 25. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A tenyésztõ vállalkozás a tenyésztésvezetõ feladatainak ellátására felelõs személyt köteles kijelölni.”
7. § Az Átv. 30. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Az engedélytõl eltérõ tevékenység folytatása esetén a 18. § (1) bekezdése szerinti engedélyt fel kell függeszteni, vagy vissza kell vonni. A felfüggesztés idõtartama a fennálló hiányosság megszüntetéséig, a szabálytalan
mûködés megváltoztatásáig, de legfeljebb hat hónapig
tarthat. A felfüggesztés eredménytelensége esetén az engedélyt vissza kell vonni.”
8. § Az Átv. 32. § szövege (1) bekezdésre változik és a §
a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A tenyésztési hatóság engedélyével spermatároló
központ üzemeltethetõ, amennyiben az rendelkezik a külön jogszabályokban elõírt személyi és egyéb feltételekkel. Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéseket a spermatároló központra vonatkozóan is alkalmazni kell, azonban
a spermatároló központ szaporítóanyag-levételt nem végezhet.”
9. § (1) Az Átv. 34. § (2) bekezdésének bevezetõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A mesterséges termékenyítési engedélyt a tenyésztési
hatóság akkor adja ki, ha a spermát adó apaállat”
(2) Az Átv. 34. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A mesterséges termékenyítési engedélyre irányuló
kérelmet a mesterséges termékenyítõ állomás, a spermatároló központ létesítésére irányuló kérelmet pedig az elismert tenyésztõ szervezet nyújtja be.”
10. § Az Átv. 41. § b) és c) pontjai helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:
[Tenyészállat, illetve szaporítóanyag behozatala a beszállítást megelõzõ tizenöt napon belül a tenyésztési hatósághoz történt bejelentés és a külön jogszabályban meghatározott egyéb feltételek megtartásával végezhetõ, ha]
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„b) a tenyészállat vagy szaporítóanyag, és az ezek felhasználásával elõállított utódok hazai törzskönyvezésének
feltételei biztosítottak;
c) korábban már fajtaelismerésben részesített fajták
esetében az a fajtafenntartást szolgálja, vagy azt adott tenyésztõ igazolhatóan saját állományára igényli;”
11. § Az Átv. 44. §-a a következõ e) ponttal egészül ki:
[A tenyésztési hatóság eljárása során – az üzem számára elõírt állategészségügyi és járványvédelmi elõírások
betartása mellett – minden olyan helyen, ahol a törvény
hatálya alá tartozó állatfajt tartanak, forgalmaznak, állati
szaporítóanyagot elõállítanak, tárolnak, forgalmaznak és
felhasználnak:]
„e) helyszíni ellenõrzések elvégzésével – külön jogszabály szerint – szakértõt, illetve szakmai szervezetet bízhat
meg.”
12. § Az Átv. 47/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„ 47/A. § Ez a törvény
1. a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatairól
szóló, 1977. július 25-i 77/504/EGK tanácsi irányelvnek;
2. a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatainak tenyésztés céljára történõ engedélyezésérõl szóló, 1987. június 18-i a 87/328/EGK tanácsi irányelvnek;
3. a tenyészsertésekre alkalmazandó állattenyésztés-technológiai elõírásokról szóló, 1988. december 19-i
88/661/EGK tanácsi irányelvnek;
4. a fajtatiszta tenyészjuhokról és tenyészkecskékrõl
szóló, 1989. május 30-i 89/361/EGK tanácsi irányelvnek;
5. a tenyésztési célú hibrid tenyészsertésekrõl szóló,
1990. március 5-i 90/119/EGK tanácsi irányelvnek;
6. a fajtatiszta tenyészsertések tenyésztésének jóváhagyásáról szóló, 1990. március 5-i 90/118/EGK tanácsi
irányelvnek;
7. a lófélék Közösségen belüli kereskedelmét szabályozó tenyésztéstechnikai és származástani feltételekrõl
szóló, 1990. június 26-i 1990/427/EGK tanácsi irányelvnek;
8. a fajtatiszta állatok értékesítéséhez az állattenyésztési és származási követelmények meghatározásáról és a
77/504/EGK és a 90/425/EGK irányelvek módosításáról
szóló, 1991. március 25-i 91/174/EGK tanácsi irányelvnek;
9. a 87/328/EGK irányelvnek a fajtatiszta tenyészmarháktól származó petesejtek és embriók felhasználása, valamint spermatároló központok tekintetében történõ módosításáról szóló, 2005. március 14-i 2005/24/EK tanácsi
irányelvnek;
10. a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatainak
törzskönyveit vezetõ vagy létrehozó tenyésztõ egyesületek és szövetségek elismerésére vonatkozó szempontok
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megállapításáról szóló, 1984. április 27-i 84/247/EGK bizottsági határozatnak;
11. a szarvasmarhák törzskönyvezésére vonatkozó feltételek megállapításáról szóló, 1984. július 19-i
84/419/EGK bizottsági határozatnak;
12. a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatainak
származási bizonyítványmintája és a bizonyítványban feltüntetendõ adatok megállapításáról szóló, 1986. július 29-i
86/404/EGK bizottsági határozatnak;
13. a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatainak
spermájáról és embrióiról kiállított származásibizonyítvány-minta és a bizonyítványban feltüntetendõ adatok
megállapításáról szóló, 1988. január 21-i 88/124/EGK
bizottsági határozatnak;
14. a fajtatiszta tenyészsertések törzskönyveit alapító
vagy vezetõ tenyésztõi szövetségek és szervezetek elismerésére és felügyeletére vonatkozó feltételek megállapításáról szóló, 1989. július 18-i 89/501/EGK bizottsági határozatnak;
15. a fajtatiszta tenyészsertések törzskönyvezésére
vonatkozó követelmények megállapításáról szóló, 1989.
július 18-i 89/502/EGK bizottsági határozatnak;
16. a fajtatiszta tenyészsertések, spermájuk, petesejtjeik
és embrióik bizonyítványának megállapításáról szóló,
1989. július 18-i 89/503/EGK bizottsági határozatnak;
17. a hibrid tenyészsertések törzskönyveit alapító vagy
vezetõ tenyésztõi szövetségek, szervezetek, valamint magánvállalkozások elismerésére és felügyeletére vonatkozó
feltételek megállapításáról szóló, 1989. július 18-i
89/504/EGK bizottsági határozatnak;
18. a hibrid tenyészsertések törzskönyvezésére vonatkozó feltételek megállapításáról szóló, 1989. július 18-i
89/505/EGK bizottsági határozatnak;
19. a hibrid tenyészsertések, spermájuk, petesejtjeik és
embrióik bizonyítványának megállapításáról szóló, 1989.
július 18-i 89/506/EGK bizottsági határozatnak;
20. a fajtatiszta és hibrid tenyészsertések teljesítményének figyelemmel kísérésére és genetikai értékének becslésére szolgáló módszerek megállapításáról szóló, 1989. július 18-i 89/507/EGK bizottsági határozatnak;
21. a fajtatiszta tenyészjuhok és tenyészkecskék tenyésztési fõkönyveit alapító vagy vezetõ tenyésztõi szervezetekre és szövetségekre vonatkozó alkalmassági szempontok megállapításáról szóló, 1990. május 10-i
90/254/EGK bizottsági határozatnak;
22. a fajtatiszta tenyészjuhok és tenyészkecskék tenyésztési fõkönyvbe történõ bejegyzésére irányadó szempontok megállapításáról szóló, 1990. május 10-i
90/255/EGK bizottsági határozatnak;
23. a fajtatiszta tenyészjuhok és tenyészkecskék teljesítményének folyamatos ellenõrzésére és genetikai értékének
becslésére alkalmazott módszerek megállapításáról szóló,
1990. május 10-i 90/256/EGK bizottsági határozatnak;
24. a fajtatiszta tenyészjuhok és tenyészkecskék tenyésztésének jóváhagyására, valamint spermájuk, petesejtjeik és embrióik felhasználására vonatkozó kritériu-
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mok megállapításáról szóló, 1990. május 10-i
90/257/EGK bizottsági határozatnak;
25. fajtatiszta tenyészjuhok és tenyészkecskék, azok
spermája, petesejtjei és embrióik tenyésztéstechnikai bizonyítványainak megállapításáról szóló, 1990. május 10-i
90/258/EGK bizottsági határozatnak;
26. a törzskönyvezett lófélékrõl méneskönyvet vezetõ
vagy kiadó tenyésztõ egyesületek és szövetségek jóváhagyására vagy elismerésére vonatkozó kritériumok megállapításáról szóló, 1992. június 11-i 92/353/EGK bizottsági
határozatnak;
27. a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatai esetében használt teljesítményvizsgálati módszerek, valamint a
tenyészmarhák genetikai értékelési módszerei megállapításáról szóló, 86/130/EGK határozat módosításáról szóló,
1994. július 27-i 94/515/EGK bizottsági határozatnak;
28. a lófélék tenyésztési célú méneskönyvi bejegyzésének és nyilvántartásának elõírásairól szóló, 1996. január
10-i 96/78/EGK bizottsági határozatnak;
29. a törzskönyvezett lófélék spermája, petesejtjei és
embriói tenyésztéstechnikai bizonyítványának megállapításáról szóló, 1996. január 12-i 96/79/EGK bizottsági határozatnak;
30. a szarvasmarhafélék tenyészállatainak petesejtjeirõl
kiállított származási igazolásminta és az igazolásban feltüntetendõ adatok megállapításáról szóló, 1996. január
12-i 96/80/EGK bizottsági határozatnak;
31. a szarvasmarhafélék fajtiszta tenyészállatainak genetikai azonosítási módszereinek meghatározásáról, valamint a 88/124/EGK és a 96/80/EK határozat módosításáról
szóló, 2002. december 28-i 2002/8/EK bizottsági határozatnak
való megfelelést szolgálja.

Záró rendelkezések
13. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba,
ezzel egyidejûleg hatályát veszti az Átv. 14. § (2) bekezdése, 18. § (3) bekezdésének b) pontja, továbbá 43. § (1) bekezdésében az „és b)” szövegrész. Az Átv. 43. § (2) bekezdésében a „b) pontjaiban” szövegrész helyébe a „pontjában” szövegrész lép.
(2) E törvény 8. §-a és 9. §-ának (1) bekezdése 2007.
március 24-én lép hatályba.
(3) Ez a törvény a 87/328/EGK irányelvnek a fajtatiszta
tenyészmarháktól származó petesejtek és embriók felhasználása, valamint spermatároló központok tekintetében történõ módosításáról szóló 2005/24/EK tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.

Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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A Kormány rendeletei

2. minden egyéb fogalom esetében az Egyezmény
1. cikkében foglaltakat kell figyelembe venni.

A Kormány
1/2006. (I. 4.) Korm.
rendelete

2. cikk

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 Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, Szófiában,
2005. november 30-án aláírt Egyezmény kihirdetésérõl
szóló 2006. évi I. törvény 4. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyar Köztársaság és a Bolgár
Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, Szófiában, 2005. november 30-án aláírt Egyezmény végrehajtására szolgáló, Szófiában, 2005. november 30-án aláírt
igazgatási megállapodást (a továbbiakban: igazgatási
megállapodás) e rendelettel kihirdeti.
2. §
Az igazgatási megállapodás hiteles magyar nyelvû szövege 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 biztonságról szóló Egyezmény 32. cikk (1) bekezdése alapján a
két fél illetékes hatóságai nevében az Egyezmény alkalmazása 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, Szófiában, 2005. november 30-án aláírt Egyezményt jelenti;

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 Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság
(Nasionalnata Glavnadirekcib za pensionno osigurbvane)
– a munkanélküli járadék tekintetében a Foglalkoztatási Hivatal
(Instituta po zaetostta),
– minden egyéb esetben az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
(Nacionalnata zdavnoosiguritelna kasa).
A Bolgár Köztársaság részérõl:
– az állami társadalombiztosítás pénzbeli ellátásai tekintetében a Nemzeti Biztosítási Intézet,
– a kötelezõ egészségbiztosítás keretében járó egészségügyi ellátások tekintetében a Nemzeti Egészségbiztosítási Pénztár,
– a sürgõsségi egészségügyi ellátások tekintetében az
Egészségügyi Minisztérium,
– az Egyezmény 13. cikkének (3) bekezdésében felsorolt természetbeni ellátásokra – ide nem értve a kötelezõ
egészségbiztosítás keretébe tartozó ellátásokat – a Fogyatékos Személyek Ügynöksége.
(2) Az összekötõ szervek megkönnyítik a Szerzõdõ Felek intézményei közötti kommunikációt, és a Megállapodásban rögzített hatáskörrel rendelkeznek. Az összekötõ
szervek jelen Megállapodásban rögzített hatáskörüket kijelölt intézményekre átruházhatják, a másik Szerzõdõ Fél
összekötõ szervének egyidejû értesítésével. Az Egyezmény végrehajtása érdekében az összekötõ szervek közvetlenül kapcsolatba léphetnek egymással, továbbá az érdekelttel, vagy annak képviselõjével. Az összekötõ szervek kölcsönösen támogatják egymást az Egyezmény végrehajtása érdekében.
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II. Rész

AZ ALKALMAZANDÓ JOG IGAZOLÁSA
3. cikk
Az alkalmazandó jogra vonatkozó nyomtatványok
(1) Az Egyezmény 7–9. cikkében elõírt esetekben azokat a nyomtatványokat kell használni, amelyek igazolják,
hogy melyik Szerzõdõ Fél jogszabályait kell alkalmazni az
adott biztosított személy tekintetében. Ezeket a nyomtatványokat a biztosított személy kérelmére
– a Magyar Köztársaság tekintetében az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár,
– a Bolgár Köztársaság tekintetében a Nemzeti Biztosítási Intézet
állítja ki.
(2) Az (1) bekezdés szerint kiadott nyomtatványt megküldik a biztosított személynek. A másik Szerzõdõ Fél
(1) bekezdésben megjelölt intézményét tájékoztatják a kibocsátott nyomtatványok számáról és tartalmáról.
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szerve vagy illetékes teherviselõje eljuttatja a másik Szerzõdõ Fél összekötõ szervéhez vagy illetékes teherviselõjéhez azt az adatok közlésére szolgáló nyomtatványt, amely
tartalmazza az elsõ Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint beszámítandó biztosítási idõszakokat.
(5) Az illetékes teherviselõ ezt követõen elbírálja a kérelmezõ jogosultságát, és értesíti döntésérõl a kérelmezõt,
valamint a másik Szerzõdõ Fél összekötõ szervét vagy teherviselõjét, csatolva egyidejûleg az általa beszámított
idõszakokat tartalmazó nyomtatványt.

5. cikk
Keresõképtelenségre vonatkozó nyomtatvány
Az egyik Szerzõdõ Fél összekötõ szerve vagy illetékes
teherviselõje a másik Szerzõdõ Fél összekötõ szerve, illetékes teherviselõje vagy a kérelmezõ kérésére az érintett
személy keresõképtelenségére vonatkozó nyomtatványt
állít ki.

6. cikk
III. Rész
AZ ELLÁTÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
RENDELKEZÉSEK
4. cikk
Igénybejelentések
(1) Ha az egyik Szerzõdõ Fél összekötõ szervéhez vagy
illetékes teherviselõjéhez a másik Szerzõdõ Fél jogszabályai szerinti ellátás iránti igénybejelentés érkezik, akkor az
elõbbi késedelem nélkül eljuttatja az igénybejelentést a
másik Szerzõdõ Fél összekötõ szervéhez vagy illetékes teherviselõjéhez, megjelölve az igénybejelentés dátumát.
(2) Az igénybejelentéssel együtt az elsõ Szerzõdõ Fél
összekötõ szerve vagy illetékes teherviselõje eljuttatja
mindazokat a rendelkezésére álló dokumentumokat, amelyek szükségesek lehetnek a másik Szerzõdõ Fél illetékes
teherviselõje számára a kérelmezõnek az ellátásra való jogosultsága megállapításához.
(3) Amennyiben az elsõ Szerzõdõ Fél összekötõ szerve
vagy illetékes teherviselõje igazolja, hogy az egyénre vonatkozó, az igénybejelentésben feltüntetett személyes adatokat dokumentumok támasztják alá, ilyen esetben az alátámasztó dokumentumok elküldése nem szükséges. Azokat az adatokat, amelyekre ez a bekezdés vonatkozik, a
Szerzõdõ Felek összekötõ szervei közös megegyezéssel
határozzák meg.
(4) Az (1) és (2) bekezdésekben említett igénybejelentés
és dokumentum mellett az elsõ Szerzõdõ Fél összekötõ

Természetbeni ellátások nyújtása betegség és anyaság
esetében
(1) Az a személy, aki az Egyezmény 13. cikk (1) bekezdésének 1. pontjában és 15. cikkében megjelölt természetbeni ellátásokban akar részesülni, köteles magát nyilvántartásba vetetni a lakóhelye szerinti illetékes teherviselõnél, bemutatva az illetékes teherviselõ által kiállított
nyomtatványt, amellyel igazolja, hogy e természetbeni ellátásokra jogosult. Ha az érintett személy nem mutatja be a
megfelelõ nyomtatványt, kérésére a lakóhely szerint illetékes teherviselõ fordulhat az illetékes teherviselõhöz, annak beszerzése céljából. E nyomtatvány a rajta feltüntetett
érvényességi idõ utolsó napjáig, vagy addig érvényes,
amíg a lakóhely szerint illetékes teherviselõ nem kapja
meg az érvényesség megszûnésérõl szóló hivatalos írásbeli értesítést. A lakóhely szerint illetékes teherviselõ tájékoztatja az illetékes teherviselõt az általa elvégzett összes
nyilvántartásba-vételrõl.
(2) Az Egyezmény 13. cikke (1) bekezdésének 2. pontjában megjelölt természetbeni ellátások igénybevétele
esetén az ellátásokra való jogosultságot az illetékes teherviselõ által kiállított nyomtatvánnyal kell igazolni.
Amennyiben az ellátás nyújtásakor a kérelmezõ nem tudta
bemutatni a nyomtatványt, a tartózkodási hely szerinti teherviselõ az illetékes teherviselõhöz fordulhat a nyomtatvány utólagos beszerzése érdekében.
(3) Az a személy, aki az Egyezmény 13. cikke (1) bekezdésének 3. pontjában megjelölt természetbeni ellátásokban akar részesülni, köteles a tartózkodási helye szerint
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illetékes teherviselõnél egy olyan nyomtatványt bemutatni, amely igazolja, hogy az illetékes teherviselõ engedélyezte számára a szükséges gyógykezelés igénybevételét.
Ez a nyomtatvány tartalmazza azt a maximális idõtartamot, ameddig a természetbeni ellátások nyújthatók.

nyomtatványt küld annak az illetékes teherviselõnek,
amely a felmerült költségek viselésére köteles.

(4) A jelen cikk rendelkezései a magyar jogszabályok
szerint biztosított személy családtagjaira is vonatkoznak.

A pénzbeli ellátások kifizetése

7. cikk

(1) A Szerzõdõ Felek illetékes teherviselõi a pénzbeli
ellátások kifizetését a jogosult részére teljesítik belsõ jogszabályaik szerint, az Egyezmény 5. cikkében foglaltak
figyelembevételével.

Betegség és anyaság esetében nyújtott természetbeni
ellátások költségeinek visszatérítése
(1) Az Egyezmény 13. és 15. és 16. cikkeiben említett
személyeknek nyújtott ellátások költségeit a Szerzõdõ Felek minden egyes összekötõ szerve közli a másik összekötõ szervvel negyedéves lebontásban. E költségek megtérítése iránti kérelmet az év minden egyes negyedévét követõen, de legkésõbb 3 éven belül kell megküldeni és a kézhezvételtõl számított 6 hónapon belül kerül sor az elintézésére.
(2) Az Egyezmény 18. cikk (1) bekezdése szerinti felmerült költség a természetbeni ellátásokat nyújtó Szerzõdõ Fél jogszabályai szerinti teljes költséget jelenti.
(3) A Szerzõdõ Felek teherviselõi a természetbeni ellátások költségeit a saját nemzeti valutájukban fejezik ki.
Ezen költségeket az illetékes teherviselõ fizeti ki úgy,
hogy a „Költségszámítás a természetbeni ellátásokhoz”
nyomtatvány kiállításának napján érvényes hivatalos nemzeti banki árfolyamon euróra számolt összeget utal a
nyomtatványt kiállító teherviselõnek.
(4) A visszatérítési kérelem kifizetésének megtagadását
a felek az (1) bekezdésben foglaltak szerinti egyeztetett fizetési határidõ lejártáig közlik egymással.

9. cikk

(2) A másik Szerzõdõ Fél területén történõ nyugdíjfolyósításhoz az szükséges, hogy a jogosultnak – az erre a
célra jóváhagyott kétnyelvû formanyomtatványon – évente kétszer el kell küldenie az illetékes teherviselõ számára
egy életbenléti igazolást, amelyet személyesen ír alá, és
amelyet a lakóhelye szerinti Szerzõdõ Fél illetékes teherviselõje, illetõleg a lakó-, tartózkodási helye szerint illetékes polgármester, jegyzõ igazol.

10. cikk
A biztosítási idõk egybeszámítása
a munkanélküli ellátás megállapításához
Az Egyezmény 24. cikk (2) bekezdésében foglalt
rendelkezések végrehajtása és a munkanélküli ellátásra
való jogosultság megállapítása érdekében a két Szerzõdõ
Fél jogszabályai szerinti biztosítási idõket, valamint az
igénybe vett munkanélküli ellátás folyósításának idõtartamát az illetékes összekötõ szerveknek nyomtatvánnyal
kell igazolniuk. A nyomtatványt az érintett személynek be
kell mutatnia az ellátást megállapító szervnek. Amennyiben az érintett személy nem nyújtja be a nyomtatványt, akkor a Szerzõdõ Fél összekötõ szerve kéri a nyomtatvány
megküldését.

8. cikk
11. cikk
Nagyobb értékû segédeszközök és más jelentõs értékû
természetbeni ellátások nyújtása
(1) Az Egyezmény 13. cikkének (3) bekezdésében elõírt
nagyobb értékû segédeszközök és más jelentõs értékû természetbeni ellátások azok, amelyek értéke a szolgáltatás
nyújtásának idõpontjában meghaladja az érvényes nemzeti banki árfolyam alapján számított 100 eurónak megfelelõ
nemzeti valutában kifejezett értéket.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ellátásokat az illetékes teherviselõ jóváhagyása alapján nyújtják, a sürgõsségi esetek kivételével.
(3) Annak a Szerzõdõ Félnek a teherviselõje, amelynek
területén az (1) bekezdés szerinti ellátásokat nyújtják,

Információk és statisztikai adatok cseréje
(1) A Szerzõdõ Felek összekötõ szervei évente rendszeresen kicserélik azokra a kifizetésekre vonatkozó statisztikai kimutatásaikat, amelyeket a Szerzõdõ Felek illetékes
teherviselõi teljesítettek. E statisztikai kimutatásoknak tartalmazniuk kell a kedvezményezettek számára és a kifizetett ellátások összesített összegére vonatkozó adatokat, ellátástípusok szerinti bontásban.
(2) A Szerzõdõ Felek illetékes teherviselõi tájékoztatják
egymást valamennyi, az ellátással kapcsolatos fontos tényrõl, amennyiben az adott ellátásra mindkét Szerzõdõ Fél
jogszabályai szerint igényjogosultság áll fenn. Ez különö-
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sen az alábbi tényállásokra vonatkozik, amennyiben azok
az illetékes teherviselõ tudomására jutnak:
1. valamely ellátás megállapítása, felfüggesztése
vagy megszüntetése,
2. új biztosítási idõk igazolása,
3. a foglalkoztatás, az önálló tevékenység, vagy a
tanulmányok megkezdése, folytatása, befejezése,
4. özvegy újbóli házasságkötése,
5. az ellátásra jogosult személy halála,
6. lakóhely, tartózkodási hely címének változása,
7. más állampolgárság felvétele.

IV. Rész
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
12. cikk
Nyomtatványok és eljárások
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3. §

(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, Szófiában, 2005. november 30-án aláírt Egyezmény kihirdetésérõl szóló 2006.
évi I. törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.
(2) E rendelet 2. §-a a Magyar Köztársaság és a Bolgár
Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, Szófiában, 2005. november 30-án aláírt Egyezmény kihirdetésérõl szóló 2006. évi I. törvény 2–3. §-a hatálybalépésének
napján lép hatályba.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott idõpontban hatályát veszti a Magyar Népköztársaság és a Bolgár Népköztársaság között a szociálpolitikai együttmûködésrõl Budapesten az 1961. június 30. napján kötött egyezmény kihirdetésérõl szóló 1962. évi 2. törvényerejû rendelet végrehajtásáról szóló 6/1962. (VI. 30.) MüM rendelet.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

(1) A jelen Megállapodás alapján a Szerzõdõ Felek
összekötõ szervei közösen állapodnak meg az Egyezmény
alkalmazásához szükséges nyomtatványokról és eljárásokról.
(2) Az egyik Szerzõdõ Fél illetékes teherviselõje, illetve
összekötõ szerve visszautasíthatja a másik Szerzõdõ Fél
jogszabályai szerinti ellátás megállapítása iránti igénybejelentési nyomtatvány átvételét, ha az igénybejelentés nem
a kölcsönösen elfogadott nyomtatványokon történik.

A Kormány
2/2006. (I. 4.) Korm.
rendelete
egyes kormányrendeletek fogyasztóvédelemmel
összefüggõ jogharmonizációs célú módosításáról

13. cikk

(1) A Megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor a
Szerzõdõ Felek értesítették egymást, hogy a hatálybalépéshez szükséges belsõ jogi feltételeknek eleget tettek.

A Kormány a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) módosításáról
szóló 1997. évi CXLIX. törvény 11. §-ának (4) bekezdésében, valamint a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV.
törvény 55. §-a (1) bekezdésének c) és e) pontjában foglalt
felhatalmazások alapján a következõket rendeli el:

(2) A Megállapodás az Egyezmény hatálybalépésétõl
kezdve alkalmazandó, és az Egyezmény hatályának megszûnésével egyidejûleg hatályát veszti.

A távollevõk között kötött szerzõdésekrõl szóló
17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

Hatálybalépés

Készült Szófiában, 2005. november 30-án, két eredeti
példányban, magyar és bolgár nyelven, mindkét szöveg
egyaránt hiteles.
A Magyar Köztársaság
részérõl:
az egészségügyi miniszter

A Bolgár Köztársaság
részérõl:
a munkaügyi és
szociálpolitikai miniszter,
az egészségügyi miniszter”

1. §
(1) A távollevõk között kötött szerzõdésekrõl szóló
17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A rendelet hatálya arra a szerzõdésre terjed ki, amelyet fogyasztó [Ptk. 685. § d) pont] és fogyasztónak nem
minõsülõ személy vagy szervezet (a továbbiakban együtt:
értékesítõ) köt egymással az értékesítõ áruértékesítõ, illetve szolgáltató tevékenységi körében, kizárólag egy vagy
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több távközlõ eszköz használata útján (távollevõk között
kötött szerzõdés).”
(2) A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 1. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Nem kell alkalmazni a 2–6. §, valamint a 7. §
(1) bekezdésének rendelkezéseit
a) az élelmiszerek, valamint egyéb mindennapi fogyasztásra szolgáló áruk rendszeres házhozszállítására vonatkozó szerzõdésekre, továbbá
b) az olyan szállást nyújtó, szállítási, étkeztetési vagy
szabadidõs szolgáltatásokra vonatkozó szerzõdésekre, amelyek alapján az értékesítõ e szolgáltatásokat meghatározott
idõpontban vagy meghatározott idõszakban nyújtja.”
(3) A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 11. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a rendelet hatálya alá tartozó szerzõdés az Európai
Gazdasági Térség valamelyik államával szoros kapcsolatban
áll, harmadik ország jogának a felek által a szerzõdésre
irányadó jogként való választása érvénytelen annyiban,
amennyiben e harmadik ország joga az említett államnak a
97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültetõ
jogszabálya eltérést nem engedõ rendelkezésével ellentétes.
Az érintett kérdésben a felek által választott jog helyett az
említett állam jogát kell a szerzõdésre alkalmazni.”
(4) A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 12. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ez a rendelet a távollévõk között kötött szerzõdések
esetén a fogyasztók védelmérõl szóló, 1997. május 20-i
97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való
megfelelést szolgálja; az irányelv 8. cikke kivételével.”
A fogyasztóval kötött szerzõdésben tisztességtelennek
minõsülõ feltételekrõl szóló
18/1999. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása
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(II. 5.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § A rendelet hatálya a fogyasztó [Ptk. 685. § d) pont]
és fogyasztónak nem minõsülõ értékesítõ között létrejövõ,
ingatlanok idõben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerzõdésekre, valamint az értékesítõ ingatlanok idõben megosztott használati jogának átruházására irányuló, a Magyar Köztársaság területén kifejtett üzletszerû tevékenységére terjed ki.”
(2) A 20/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 16. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha a 2. § a) pontja szerinti szerzõdés tárgyát képezõ
ingatlan az Európai Gazdasági Térség valamelyik államának területén fekszik, a szerzõdésre – a felek jogválasztásának hiányában – ennek az államnak a jogát kell alkalmazni. Harmadik ország jogának a felek által a szerzõdésre irányadó jogként való választása érvénytelen annyiban,
amennyiben e harmadik ország joga az említett államnak a
94/47/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültetõ
jogszabálya eltérést nem engedõ rendelkezésével ellentétes. Az érintett kérdésben a felek által választott jog helyett
az említett állam jogát kell a szerzõdésre alkalmazni.”
(3) A 20/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 17. §-a (2) bekezdésének felvezetõ szövegrésze helyébe a következõ szöveg lép:
„(2) A Hivatal az értékesítõt akkor veszi nyilvántartásba, ha”
(4) A 20/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 25. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ez a rendelet az ingatlanok idõben megosztott
használati jogának megszerzésére irányuló szerzõdések
egyes szempontjai vonatkozásában a fogyasztók védelmérõl szóló, 1994. október 26-i 94/47/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

2. §
A fogyasztóval kötött szerzõdésben tisztességtelennek
minõsülõ feltételekrõl szóló 18/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ez a rendelet – a Ptk. irányadó rendelkezéseivel
együtt – a fogyasztóval kötött szerzõdésekben alkalmazott
tisztességtelen szerzõdési feltételekrõl szóló, 1993. április
5-i 93/13/EGK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
Az ingatlanok idõben megosztott használati jogának
megszerzésére irányuló szerzõdésekrõl szóló
20/1999. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása
3. §
(1) Az ingatlanok idõben megosztott használati jogának
megszerzésére irányuló szerzõdésekrõl szóló 20/1999.

Záró rendelkezések
4. §
(1) Ez a rendelet 2006. március 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet
aa) 2. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, 2. §-a (3) bekezdésében, 3. §-a (2) bekezdésének b) pontjában, 3. §-a
(3) bekezdésében, 4. §-a (2) és (3) bekezdésében, 5. §-a
a) pontjában, 6. §-a (1) bekezdésében és (3) bekezdése
elsõ mondatában, 7. §-a (1) bekezdésében, (2) bekezdése
elsõ mondatában és (3) bekezdésében, 8. §-a (2) bekezdésében, valamint 9. §-a (1) és (2) bekezdésében az „a gazdálkodó szervezet” szövegrész helyébe az „az értékesítõ”
szövegrész,
ab) 2. §-a (1) bekezdésének felvezetõ szövegében,
2. §-a (2) bekezdésében, 3. §-a (1) bekezdésében, 4. §-a
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(5) bekezdésében, 6. §-a (2) bekezdésének második mondatában és (3) bekezdése második mondatában, valamint
8. §-a (1) bekezdésében az „A gazdálkodó szervezet” szövegrész helyébe az „Az értékesítõ” szövegrész,
ac) 5. §-a b) pontjában a „gazdálkodó szervezet” szövegrész helyébe az „értékesítõ” szó,
ad) 6. §-a (2) bekezdésének elsõ mondatában az „a gazdálkodó szervezetnek” szövegrész helyébe az „az értékesítõnek” szövegrész,
ae) 7. §-a (2) bekezdése második mondatában és (3) bekezdésének elsõ mondatában az „a gazdálkodó szervezetet” szövegrész helyébe az „az értékesítõt” szövegrész,
af) 10. §-ában az „A gazdálkodó szervezetet” szövegrész helyébe az „Az értékesítõt” szövegrész,
b) 18/1999. (II. 5.) Korm. rendelet
ba) 1. §-a (1) bekezdésének és 2. §-ának felvezetõ szövegében a „fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti
szerzõdésben” szövegrész helyébe a „fogyasztói szerzõdésben” szövegrész,
bb) 1. §-a (1) bekezdésének c), d) és g) pontjában,
2. §-a d), e), f) és h) pontjában a „gazdálkodó szervezet”
szövegrész helyébe a „fogyasztóval szerzõdõ fél” szövegrész,
bc) 1. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjában, 2. §-a
i) pontjában a „gazdálkodó szervezetet” szövegrész helyébe a „fogyasztóval szerzõdõ felet” szövegrész,
bd) 1. §-a (1) bekezdésének h) pontjában, 2. §-a
g) pontjában a „gazdálkodó szervezetnek” szövegrész helyébe a „fogyasztóval szerzõdõ félnek” szövegrész,
c) a 20/1999. (II. 5.) Korm. rendelet
ca) 4. §-a (2) bekezdésében az „Európai Unió” szövegrész helyébe az „Európai Gazdasági Térség” szövegrész,
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cb) 17. §-a (2) bekezdésének c) pontjában az „a gazdálkodó szervezetben” szövegrész helyébe az „az értékesítõben” szövegrész
lép.
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a 18/1999.
(II. 5.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése hatályát
veszti.

5. §
Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 93/13/EGK irányelve (1993. április 5.) a
fogyasztóval kötött szerzõdésekben alkalmazott tisztességtelen szerzõdési feltételekrõl, 2. cikk c) pont, 6. cikk
(1) bekezdés [a 4. § (2) bekezdésének b) pontja és (3) bekezdése];
b) az Európai Parlament és a Tanács 94/47/EK irányelve (1994. október 26.) az ingatlanok idõben megosztott
használati jogának megszerzésére irányuló szerzõdések
egyes szempontjai vonatkozásában a fogyasztók védelmérõl, 2. cikk harmadik francia bekezdés, 9. cikk [a 3. § (1) és
(2) bekezdése];
c) az Európai Parlament és a Tanács 97/7/EK irányelve
(1997. május 20.) a távollévõk között kötött szerzõdések
esetén a fogyasztók védelmérõl, 2. cikk (3) bekezdés,
3. cikk (2) bekezdés, 12. cikk (2) bekezdés [az 1. § (1) bekezdése és a 4. § (2) bekezdésének a) pontja, az 1. § (2) bekezdése, az 1. § (3) bekezdése].
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálkodás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, továbbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzétesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértékesítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szervezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányzatok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közérdeklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemények egy lapban történõ pontos és rendszerezett formában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hivatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjelenik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.
Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Európai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrások (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, társulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: rendeletek, irányelvek, határozatok.
Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadásaiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárolhatók a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6. telefon/fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán, telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:
Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................
címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................
utca, házszám: ......................................................................................................................
Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................
2006. évi elõfizetési díj fél évre

6678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával
Számlát kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát.
Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.
A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 20 664 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., tel./fax: 267-2780)
vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA
címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................
2006. évi elõfizetési díj egy évre: 20 664 Ft áfával.
fél évre: 10 332 Ft áfával.
Csekket kérek a befizetéshez
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: .......................................................
......................................................................
cégszerû aláírás

211

212

MAGYAR KÖZLÖNY

2006/1. szám

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A Miniszterelnöki Hivatal és a Belügyminisztérium közös szerkesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE
az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (törvények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szaktárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támogatások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartalmaz.
Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
2006. évi éves elõfizetés díja: 5040 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2520 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.,
tel./fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és
Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................
Utca, házszám: ...........................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………
……………………………………………
cégszerû aláírás
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Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY
– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi
ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szükséges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alapellátásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati segédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifizetõhelyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.
Az Egészségbiztosítási Közlöny elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
2006. évi éves elõfizetési díj: 19 152 Ft áfával, féléves elõfizetés: 9576 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., tel./fax:
267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és Nyár u.
sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................
Utca, házszám: ...........................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………
……………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó gondozásában 2004. január 1-jétõl jelenik meg a
Közbeszerzések Tanácsának hivatalos lapja, a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

A Közbeszerzési Értesítõ megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. címén (postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357.) vagy a
318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 95 760 Ft, fél évre: 50 400 Ft, negyedévre: 26 460 Ft.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6., tel./fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út
30., bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ
címû lapot ................. példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:
A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................
Címe (város/község, irányítószám): .........................................................................
Utca, házszám: ........................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................
Elõfizetési díj

egy évre
fél évre
negyedévre

95 760 Ft
50 400 Ft
26 460 Ft

Csekket kérek a befizetéshez
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
Keltezés: ………………………………………
……………………………………………………

cégszerû aláírás
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Ismét megrendelhetõ, 2006. évre elõfizethetõ az immár fél évszázados hagyományokra
visszatekintõ Pénzügyi Szemle, amely megújuló, bõvülõ tartalommal, állandó rovatrenddel,
korszerû tipográfiával, igényes borítóval – s ami szintén újdonság – egy kötetben a magyarral,
teljes terjedelemben angol nyelven is a tisztelt Olvasók rendelkezésére áll.
Több állami, pénzügyi szervezet összefogásával, neves szakemberekbõl álló szerkesztõ bizottság iránymutatásával, új laptulajdonos gondozásában, szerkesztésében, s változatlanul a
Magyar Hivatalos Közlönykiadó kiadásában jövõre negyedévente jelenik meg a Pénzügyi
Szemle, amely közpénzügyi szakfolyóiratként aktuális és hiteles képet ad a pénzügyi rendszer, ezen belül hangsúlyosan a közszféra (public sector), valamint – a fõbb pénzügyi összefüggések tükrében – a magyar nemzetgazdaság lényeges vonásairól, a felzárkózási, jövõépítési törekvésekrõl, s a kapcsolódó szakmai vitákról. A folyóirat a gyakorlati problémák oldaláról közelítve a tudományos eredmények iránt is nyitott. Ily módon a megújuló Pénzügyi
Szemlét haszonnal forgathatják a különbözõ területeken dolgozó gazdasági és pénzügyi szakemberek, közgazdászok, jogászok, vezetõk, menedzserek mellett a politikai élet szereplõi,
az egyetemi és fõiskolai oktatók, hallgatók, és a tudományos kutatók is.
A Pénzügyi Szemle megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén:
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., postacímén: 1394 Budapest 62, Pf. 357
Éves elõfizetési díj 2006. évre 20 000 Ft áfával, vagy 80 euró.
Egy szám ára: 5 000 Ft áfával, vagy 20 euró.
-----------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük 2006. évre a Pénzügyi Szemle címû közpénzügyi szakfolyóiratot.
A megrendelõ (cég) neve: ...................................................................................................
címe (helyiség, irányítószám, utca, házszám): ....................................................................
bankszámlaszáma: .............................................................................................................
ügyintézõje és telefonszáma: .............................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla
kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett
pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ……………………………
…………………………………
cégszerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Pulay Gyula. A szerkesztésért felelõs: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában vagy a
Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275),
illetve megrendelhetõ a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 207 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +184 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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